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ÂÑÒÓÏ

Основнi засади ринкової економiки передбачають повну гос�
подарську самостiйнiсть суб’єктiв господарювання, якi функцiо�
нують в народному господарствi, вступаючи при цьому в рiзно�
манiтнi господарсько�виробничi, органiзацiйно�господарськi та
внутрiшньогосподарськi вiдносини. Всi цi суспiльнi вiдносини,
що виникають у процесi органiзацiї та здiйснення господарської
дiяльностi (як мiж суб’єктами господарювання, так i мiж цими
суб’єктами та iншими учасниками вiдносин у сферi господарю�
вання) регулюються, зокрема, Господарським кодексом, завдя�
ки чому вони набувають характеру правовiдносин.

Ринкова економiка породила рiзноманiтнi органiзацiйнi фор�
ми суб’єктiв господарювання: господарськi органiзацiї, грома�
дяни�пiдприємцi, структурнi одиницi господарських органiзацiй.
Iснує потреба у врегулюваннi правового статусу об’єднань пiд�
приємств (господарських об’єднань, державних та комунальних
об’єднань тощо), встановлення правового режиму вiльних (спе�
цiальних) економiчних зон та визначення правового режиму iно�
земного iнвестування.

З’явилися новi iнститути, притаманнi ринковим умовам гос�
подарювання (банкрутство, свобода конкуренцiї, антимонополь�
не регулювання). Все бiльшого розвитку, в тому числi завдяки
приватизацiйним процесам, набуває ринок цiнних паперiв.

Iнтеграцiя України до свiтової економiчної системи стиму�
лює розвиток мiжнародних господарських зв’язкiв, зовнiшньо�
економiчної дiяльностi суб’єктiв господарювання.

Змiнилися принципи, на яких будуються вiдносини держави
з суб’єктами господарської дiяльностi, запроваджується ефек�
тивне державне регулювання пiдприємництва у формi єдиної дер�
жавної регуляторної полiтики у сферi пiдприємництва1 тощо.

Усi цi чинники зумовлюють необхiднiсть не тiльки вiдповiд�
ного правового регулювання, але i вивчення правових засад гос�
подарської дiяльностi.

1 Указ Президента України вiд 22 сiчня 2000 р. «Про запровадження
єдиної державної регуляторної полiтики у сферi пiдприємництва».



Перехiд економiки України до розвинених ринкових вiд�
носин багато в чому залежить вiд правового забезпечення рин�
кових реформ, вiд створення належних умов функцiонування
суб’єктiв господарської дiяльностi, вiд суворого додержання
останнiми вимог чинного законодавства.

Українська держава сьогоднi потребує висококвалiфiкова�
них спецiалiстiв на всiх напрямах економiчного розвитку та дер�
жавного будiвництва. З метою пiдготовки саме таких спецiалiс�
тiв, озброєних знаннями в галузi господарського законодавства,
написано цей пiдручник.

У пiдручнику на основi чинного законодавства та вiдповiд�
но до програми курсу висвiтлюються основнi правовi iнститути
Загальної частини господарського права та питання правового
регулювання в окремих галузях господарювання (Особлива час�
тина) на основi Господарського кодексу України та нового Ци�
вiльного кодексу України, а також iнших нормативно�правових
актiв господарського законодавства України. Автор намагався
у стислiй та доступнiй для сприйняття формi розкрити змiст
основних нормативних актiв господарського законодавства, по�
казати їх роль у регулюваннi суспiльних вiдносин.

Труднощi формування господарського законодавства Украї�
ни, вiдсутнiсть єдиних методологiчних пiдходiв до формулюван�
ня предмету та системи господарського права як навчальної дис�
циплiни, безперечно, позначилися на змiстi даної працi. У запро�
понованому переробленому i доповненому виданнi пiдручника,
виданого з урахуванням положень Господарського кодексу Украї�
ни, що набрав чинностi з 1 сiчня 2004 року, та практики їх засто�
сування, враховано конструктивнi зауваження i рекомендацiї
щодо полiпшення його структури та змiсту.
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ЗАГАЛЬНА
ЧАСТИНА



Роздiл I
ПОНЯТТЯ, МЕТОДИ I СИСТЕМА

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Ãëàâà 1

ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊI ÏÐÀÂÎÂIÄÍÎÑÈÍÈ
ÒÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÏÐÀÂÎ

§ 1. Предмет регулювання
господарського права

Господарське право, як i будь�яку iншу юридичну дисциплi�
ну, можна визначити, насамперед, за предметною ознакою, тоб�
то за сукупнiстю суспiльних вiдносин, що регулюються норма�
ми господарського права.

З цiєї точки зору господарське право є системою норм, що
регулюють господарськi вiдносини, тобто вiдносини, що виника�
ють у процесi органiзацiї та здiйснення господарської дiяльностi
мiж суб’єктами господарювання, а також мiж цими суб’єктами
та iншими учасниками вiдносин у сферi господарювання. Отже,
саме господарськi вiдносини у сферi економiки України i стано�
влять предмет господарського права.

Змiст предмета господарського права визначається двома по�
няттями: «органiзацiя господарської дiяльностi» та «здiйснення
господарської дiяльностi».

Зазначенi поняття вживаються в Господарському кодексi
України вiд 16 сiчня 2003 р., який набрав чинностi з 1 сiчня
2004 р.1, та в iнших актах законодавства України.

Пiд господарською дiяльнiстю у Господарському кодексi ро�
зумiється дiяльнiсть суб’єктiв господарювання у сферi суспiль�
ного виробництва, спрямована на виготовлення та реалiзацiю

1 Вiдомостi Верховної Ради України. — 2003. — № 18. — Ст. 144; № 19—
20. — Ст. 144; № 21—22. — Ст. 144.



продукцiї, виконання робiт чи надання послуг вартiсного харак�
теру, що мають цiнову визначенiсть (ч. 1 ст. 3 ГК).

В наведеному визначеннi зазначенi такi ознаки господар�
ської дiяльностi як:

— особливий суб’єктний склад (господарську дiяльнiсть
здiйснюють суб’єкти господарювання);

— особлива сфера здiйснення господарської дiяльностi —
сфера суспiльного виробництва;

— вартiсний характер результатiв господарської дiяльностi,
що мають цiнову визначенiсть.

Отже, господарська дiяльнiсть розглядається як суспiльно
корисна дiяльнiсть членiв суспiльства, їх спiлок (об’єднань) що�
до виготовлення продукцiї надання послуг, виконання робiт.

Така суспiльно�корисна господарська дiяльнiсть має наступ�
нi ознаки:

по�перше, вона полягає у виробництвi продукцiї, виконаннi
робiт наданнi послуг не для власних потреб виробника, а для за�
доволення потреб iнших осiб (сфера суспiльного виробництва);

по�друге, вона виконується на професiйних засадах;
по�третє, результати такої дiяльностi мають вартiсний харак�

тер, вони реалiзуються за плату, тобто функцiонують як товар;
по�четверте, ця дiяльнiсть поєднує як приватнi iнтереси ви�

робника, так i публiчнi iнтереси (держави, суспiльства, значних
прошаркiв населення тощо).

Закрiпленi в ГК ознаки господарської дiяльностi характери�
зують її набагато повнiше нiж ознаки, вживанi в iнших актах
чинного законодавства. Так, згiдно зi ст. 1 Закону України вiд
16 квiтня 1991 р. «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть»1 гос�
подарська дiяльнiсть — це будь�яка дiяльнiсть, у тому числi пiд�
приємницька, пов’язана з виробництвом та обмiном матерiаль�
них i нематерiальних благ, що виступають у формi товару. А За�
кон України вiд 1 червня 2000 р. «Про лiцензування певних ви�
дiв господарської дiяльностi»2 пiд господарською дiяльнiстю ро�
зумiє будь�яку, у тому числi пiдприємницьку, юридичних осiб,
а також фiзичних осiб�суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, по�
в’язану з виробництвом (виготовленням) продукцiї, торгiвлею,
наданням послуг, виконанням робiт.
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Господарська дiяльнiсть (господарювання) здiйснюється на
загальних принципах, перелiк яких встановлено в ст. 6 ГК. До них
вiдносяться:

— забезпечення економiчної багатоманiтностi та рiвний за�
хист державою усiх суб’єктiв господарювання;

— свобода пiдприємницької дiяльностi у межах, визначених
законом;

— вiльний рух капiталiв, товарiв та послуг на територiї
України;

— обмеження державного регулювання економiчних проце�
сiв у зв’язку з необхiднiстю забезпечення соцiальної спрямова�
ностi економiки, добросовiсної конкуренцiї у пiдприємництвi,
екологiчного захисту населення, захисту прав споживачiв та без�
пеки суспiльства i держави;

— захист нацiонального товаровиробника;
— заборона незаконного втручання органiв державної влади

та органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових осiб у госпо�
дарськi вiдносини.

Залежно вiд мети i способу органiзацiї та здiйснення госпо�
дарської дiяльностi ч. 2 ст. 3 ГК видiляє два її види — господар�
ську комерцiйну дiяльнiсть i некомерцiйну господарську дiяль�
нiсть.

Господарська дiяльнiсть, що здiйснюється для досягнення
економiчних i соцiальних результатiв та з метою одержання при�
бутку, є пiдприємництвом, а суб’єкти такої дiяльностi (пiдпри�
ємництва) є пiдприємцями.

Господарська дiяльнiсть може здiйснюватись i без мети одер�
жання прибутку (некомерцiйна господарська дiяльнiсть).

Господарська комерцiйна дiяльнiсть (пiдприємництво) здiйс�
нюється суб’єктом господарювання (пiдприємцем) як самостiй�
на, iнiцiативна, систематична, на власний ризик дiяльнiсть з ме�
тою досягнення економiчних i соцiальних результатiв та одер�
жання прибутку (ст. 42 ГК).

Пiдприємництво є основним видом господарської дiяльнос�
тi. Основнi положення щодо здiйснення пiдприємництва вста�
новленi нормами Глави 4 ГК (ст. 42—51).

Так, згiдно з ч. 1 ст. 43 ГК «Свобода пiдприємницької дiяль�
ностi» пiдприємцi мають право без обмежень самостiйно здiйс�
нювати будь�яку пiдприємницьку дiяльнiсть, яку не заборонено
законом.
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Особливостi здiйснення окремих видiв пiдприємництва вста�
новлюються законодавчими актами (ч. 2 ст. 43 ГК).

Разом з тим, ч. 3 ст. 43 ГК встановлює обмеження у здiйс�
неннi пiдприємницької дiяльностi, що полягають:

а) у заборонi здiйснювати окремi види дiяльностi, перелiк
яких встановлює Закон України вiд 1 червня 2000 р. «Про лiцен�
зування певних видiв господарської дiяльностi» без спецiально�
го дозволу (лiцензiї);

б) у встановленнi законом перелiку видiв дiяльностi, пiдпри�
ємництво в яких забороняється.

Частина 4 ст. 43 ГК встановлює загальне правило, вiдпо�
вiдно до якого здiйснення пiдприємницької дiяльностi заборо�
няється органам державної влади та органам мiсцевого само�
врядування.

Законом обмежується пiдприємницька дiяльнiсть посадо�
вих i службових осiб органiв державної влади та органiв мiсце�
вого самоврядування.

Принципи пiдприємницької дiяльностi, тобто основнi засади,
на яких базується пiдприємництво, законодавчо закрiпленi в стат�
тi 44 ГК. До них належать:

а) вiльний вибiр пiдприємцем видiв пiдприємницької дiяль�
ностi;

б) самостiйне формування пiдприємцем програми дiяльнос�
тi, вибiр постачальникiв i споживачiв продукцiї, що виробляєть�
ся, залучення матерiально�технiчних, фiнансових та iнших ви�
дiв ресурсiв, використання яких не обмежено законом, встанов�
лення цiн на продукцiю та послуги вiдповiдно до закону;

в) вiльний найм пiдприємцем працiвникiв;
г) комерцiйний розрахунок та власний комерцiйний ризик;
д) вiльне розпорядження прибутком, що залишається у пiд�

приємця пiсля сплати податкiв, зборiв та iнших платежiв, пе�
редбачених законом;

е) самостiйне здiйснення пiдприємцем зовнiшньоекономiч�
ної дiяльностi, використання пiдприємцем належної йому част�
ки валютної виручки на свiй розсуд.

Важливим чинником активiзацiї пiдприємництва в умовах
побудови ринкової економiки є державна пiдтримка пiдприєм�
ництва.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 48 ГК з метою створення сприятли�
вих органiзацiйних та економiчних умов для розвитку пiдпри�
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ємництва органи влади на умовах i в порядку, передбачених за�
коном:

надають пiдприємцям земельнi дiлянки, передають державне
майно, необхiдне для здiйснення пiдприємницької дiяльностi;

сприяють пiдприємцям в органiзацiї матерiально�технiчно�
го забезпечення та iнформацiйного обслуговування їх дiяльнос�
тi, пiдготовцi кадрiв;

здiйснюють первiсне облаштування неосвоєних територiй
об’єктами виробничої i соцiальної iнфраструктури з продажем
або передачею їх пiдприємцям у визначеному законом порядку;

стимулюють модернiзацiю технологiї, iнновацiйну дiяльнiсть,
освоєння пiдприємцями нових видiв продукцiї та послуг;

подають пiдприємцям iншi види допомоги.
Як зазначено в ч. 2 ст. 48 ГК, держава сприяє розвитку ма�

лого пiдприємництва, створює необхiднi умови для цього.
На формування i розвиток малого пiдприємництва, станов�

лення малого пiдприємництва як провiдної сили в подоланнi не�
гативних процесiв в економiцi спрямований Закон України вiд
19 жовтня 2000 року «Про державну пiдтримку малого пiдпри�
ємництва»1 , який визначає суб’єктами малого пiдприємництва
фiзичних осiб, зареєстрованих у встановленому законом поряд�
ку як суб’єкти пiдприємницької дiяльностi; юридичних осiб —
суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi будь�якої органiзацiйно�
правової форми та форми власностi, в яких середньооблiкова
чисельнiсть працюючих за звiтний перiод (календарний рiк) не
перевищує 50 осiб та обсяг рiчного валового доходу не переви�
щує 500 000 євро.

Державна пiдтримка малого пiдприємництва здiйснюється
Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральним органом виконав�
чої влади з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва,
iншими центральними органами виконавчої влади за такими на�
прямами:

1) формування iнфраструктури пiдтримки i розвитку мало�
го пiдприємництва, органiзацiя державної пiдготовки, перепiд�
готовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв для суб’єктiв малого
пiдприємництва;

2) встановлення системи пiльг для суб’єктiв малого пiдпри�
ємництва;
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3) запровадження спрощеної системи оподаткування, бух�
галтерського облiку та звiтностi;

4) фiнансово�кредитна пiдтримка малого пiдприємництва;
5) залучення суб’єктiв малого пiдприємництва до виконан�

ня науково�технiчних i соцiально�економiчних програм, здiйс�
нення поставки продукцiї (робiт, послуг) для державних та ре�
гiональних потреб.

Некомерцiйна господарська дiяльнiсть здiйснюється з метою
задоволення певних суспiльних потреб незалежно вiд прибут�
ковостi такої дiяльностi: отримання прибутку вiд такої дiяльнос�
тi вiдiграє другорядну роль (такою є дiяльнiсть частини казен�
них, експериментальних та iнших планово�збиткових пiдпри�
ємств, якi фiнансуються за рахунок держави).

Згiдно з ч. 1 ст. 52 ГК некомерцiйне господарювання — це са�
мостiйна систематична господарська дiяльнiсть, що здiйснюєть�
ся суб’єктами господарювання, спрямована на досягнення еко�
номiчних, соцiальних та iнших результатiв без мети одержання
прибутку.

Некомерцiйна господарська дiяльнiсть здiйснюється суб’єк�
тами господарювання державного або комунального секторiв еко�
номiки у галузях (видах дiяльностi), в яких вiдповiдно до ст. 12
ГК забороняється пiдприємництво, на основi рiшення вiдповiд�
ного органу державної влади чи органу мiсцевого самоврядуван�
ня. Некомерцiйна господарська дiяльнiсть може здiйснюватися
також iншими суб’єктами господарювання, яким здiйснення гос�
подарської дiяльностi у формi пiдприємництва забороняється
законом (ч. 2 ст. 52 ГК).

У разi якщо господарська дiяльнiсть громадян або юридич�
ної особи, зареєстрованої як суб’єкт некомерцiйного господа�
рювання, набуває характеру пiдприємницької дiяльностi, до неї
застосовуються положення ГК та iнших законiв, якими регулю�
ється пiдприємництво (ч. 3 ст. 53 ГК).

На суб’єктiв господарювання, якi здiйснюють некомерцiйну
господарську дiяльнiсть, поширюються загальнi вимоги щодо
регулювання господарської дiяльностi з урахуванням особливос�
тей її здiйснення рiзними суб’єктами господарювання, якi визна�
чаються ГК та iншими законодавчими актами (ч. 1 ст. 54 ГК).

Господарський кодекс вперше закрiпив таке поняття, як
«господарче забезпечення дiяльностi негосподарюючих суб’єк�
тiв». Вiдповiдно до ч. 3 ст. 3 ГК це дiяльнiсть негосподарюючих
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суб’єктiв, спрямована на створення i пiдтримання необхiдних ма�
терiально�технiчних умов їх функцiонування, що здiйснюється
за участi або без участi суб’єктiв господарювання. наприклад, ре�
монт гуртожиткiв унiверситету як силами залучених ремонтно�
будiвельних органiзацiй, так i власними силами; закупiвля об�
ладнання, устаткування, пiдручникiв, меблiв тощо для їх вико�
ристання в навчальнiй та науково�дослiднiй роботi.

Органiзацiя господарської дiяльностi — друга складова гос�
подарських вiдносин. На жаль, ГК України не розкриває змiсту
поняття «органiзацiя господарської дiяльностi». Не завжди роз�
кривається змiст цього термiну i в навчальнiй лiтературi1, незва�
жаючи на те, що прихильниками господарського права вiн роз�
глядається як одне з нарiжних понять господарсько�правової
науки, за допомогою якого, зокрема, розмежовуються предмети
цивiльного i господарського права.

Можна погодитися з узагальненим визначенням поняття
органiзацiї господарської дiяльностi як системи заходiв, спрямо�
ваних на рацiональне поєднання в часi i просторi всiх елементiв
господарської системи певного регiону (Автономної Республi�
ки Крим, певної територiальної громади), певного суб’єкта гос�
подарювання. До елементiв господарської системи вiдносяться
суб’єкти, майнова база, нормативна та iнформацiйна системи2.

§ 2. Господарськi правовiдносини,
їх ознаки та види

У сферi економiки виникають i функцiонують рiзноманiт�
нi вiдносини, пов’язанi з господарською дiяльнiстю. Зокрема,
держава здiйснює функцiї загального управлiння економiкою.
З цiєю метою у центрi й на мiсцях дiють органи державної вико�
навчої влади — мiнiстерства, державнi комiтети, iншi централь�
нi органи, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї. Отже, у сферi госпо�
дарювання складаються управлiнськi вiдносини мiж цими орга�

20 Глава 1

1 Див., напр.: Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Зна�
менский, К. С. Хахулина и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком
Интер, 2002. — С. 9—18; Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред.
А. С. Васильева, О. П. Подцерковного. — Харьков: Одиссей, 2005. — С. 10—17.

2 Вiнник О. М. Господарське право: Курс лекцiй. — К.: Атiка, 2004. —
С. 14—15.



нами i суб’єктами господарювання. Цi вiдносини регулюються
адмiнiстративним правом, тобто є адмiнiстративними правовiд�
носинами.

У сферi господарювання застосовується наймана праця пра�
цiвникiв. Вiдносини щодо органiзацiї її застосування, оплати
працi, часу працi i вiдпочинку, гарантiй та компенсацiй тощо ре�
гулює трудове право.

Суб’єкти господарювання у процесi своєї дiяльностi володi�
ють i користуються природними ресурсами. Вiдносини щодо
природокористування регулюються природоресурсовими галу�
зями права (земельне, водне, гiрниче, лiсове, екологiчне тощо).

Суб’єкти господарювання є платниками податкiв, зборiв та
iнших платежiв, формують з прибутку i використовують власнi
фiнансовi ресурси тощо. Отже, вони є суб’єктами фiнансових
правовiдносин.

Мiж суб’єктами господарювання та громадянами�спожива�
чами виникають майновi вiдносини щодо задоволення особис�
тих потреб громадян у товарах, роботах, послугах. Цi вiдносини
регулює цивiльне право.

Визнавати всi зазначенi вiдносини господарськими, як це
iнодi робиться в лiтературi, означало б, що спецiальної катего�
рiї господарських вiдносин взагалi не iснує. Об’єктивно необ�
хiднi для здiйснення господарської дiяльностi, зазначенi вище
вiдносини за своєю економiчною природою не є господарськи�
ми. Цi вiдносини лише створюють органiзацiйнi, матерiальнi,
фiнансовi та iншi передумови функцiонування господарських
вiдносин.

Господарсько�правова концепцiя i Господарський кодекс
(ст. 1) визначають господарськi вiдносини у власному (спецiаль�
ному) розумiннi. А саме: господарськими є вiдносини, що вини�
кають у процесi органiзацiї та здiйснення господарської дiяль�
ностi мiж суб’єктами господарювання, а також мiж цими суб’єк�
тами та iншими учасниками вiдносин у сферi господарювання.

Господарськi вiдносини як предмет регулювання складають�
ся лише з двох елементiв — органiзацiйного (органiзацiя вироб�
ництва, обiгу) i майнового. Сукупнiсть господарських вiдносин
у такому вузькому розумiннi є предметом господарського пра�
ва. За предметом у такому розумiннi господарське право вирiз�
няється з iнших галузей права, норми яких дiють у сферi госпо�
дарювання.

Господарськi правовiдносини та господарське право 21



Розмежування вiдносин у сферi господарювання з iншими
видами вiдносин встановлене ст. 4 ГК, в частинi 1 якої зазначе�
но, що не є предметом регулювання Господарського кодексу:

а) майновi та особистi немайновi вiдносини, що регулюють�
ся Цивiльним кодексом України;

б) земельнi, гiрничi, лiсовi та воднi вiдносини, вiдносини
щодо використання й охорони рослинного i тваринного свiту,
територiй та об’єктiв природно�заповiдного фонду, атмосфер�
ного повiтря;

в) трудовi вiдносини;
г) фiнансовi вiдносини за участi суб’єктiв господарювання,

що виникають у процесi формування та контролю виконання
бюджетiв усiх рiвнiв;

д) адмiнiстративнi та iншi вiдносини управлiння за участi
суб’єктiв господарювання, в яких орган державної влади або мiс�
цевого самоврядування не є суб’єктом, надiленим господарською
компетенцiєю, i безпосередньо не здiйснює органiзацiйно�гос�
подарських повноважень щодо суб’єкта господарювання.

Господарськi вiдносини мають певнi ознаки.
Насамперед, це обмежене, порiвняно з цивiльним правом, коло

суб’єктiв. Такими суб’єктами є учасники вiдносин у сферi гос�
подарювання, перелiк яких встановлено ст. 2 ГК. Це:

— суб’єкти господарювання,
— споживачi,
— органи державної влади та органи мiсцевого самовряду�

вання, надiленi господарською компетенцiєю,
— громадяни, громадськi та iншi органiзацiї, якi виступають

засновниками суб’єктiв господарювання чи здiйснюють щодо
них органiзацiйно�господарськi повноваження на основi вiдно�
син власностi.

Особливим суб’єктом господарських вiдносин є держава, вiд
iменi якої дiють її органи.

Другою характерною ознакою господарських вiдносин є iсну�
вання органiзацiйно�господарських зобов’язань як окремого ви�
ду господарських зобов’язань, а також поєднання в господарських
вiдносинах органiзацiйних i майнових елементiв. Таке поєднан�
ня викликане тим, що однiєю з правових пiдстав виникнення та
функцiонування господарських правовiдносин мiж суб’єктами
господарювання та їх контрагентами є, зокрема, державнi замов�
лення i державнi завдання (ст. 13 ГК). Правовою пiдставою ви�
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никнення господарських правовiдносин є рiшення їхнiх суб’єк�
тiв укласти вiдповiдний договiр: господарський (ст. 184 ГК) або
органiзацiйно�господарський (ст. 186 ГК). Цi рiшення ґрунту�
ються, зокрема, на планах учасникiв господарських вiдносин
(плани економiчного i соцiального розвитку, бiзнес�плани тощо).

Третя ознака господарських вiдносин — їх матерiальний змiст,
тобто суспiльне виробництво i реалiзацiя (оборот) суб’єктами
господарювання продукцiї (виконання робiт, надання послуг).

За наведеними ознаками господарських вiдносин можна роз�
межувати предмети регулювання цивiльного i господарського
права. Отже, норми цивiльного права унiверсальнi i поширю�
ються на фiзичних i юридичних осiб незалежно вiд дiяльностi,
якою вони займаються. Норми господарського права спецiаль�
нi в тому розумiннi, що дiють лише стосовно юридичних осiб, їх
структурних пiдроздiлiв, громадян�пiдприємцiв, якi здiйснюють
суспiльну господарську дiяльнiсть i споживають її результати.
Тобто предмет господарського права вужчий вiд предмета ци�
вiльного права. Цивiльне право складається з норм однiєї галузi,
якi на засадах юридичної рiвностi суб’єктiв регулюють майновi
i особистi немайновi вiдносини; господарське право вiдповiдно
до законодавства є комплексною галуззю. Воно ґрунтується на
загальних нормах цивiльного права про правоздатнiсть юридич�
них осiб, зобов’язання та нормах про окремi види господарських
договорiв. У господарському правi об’єднуються також тi нор�
ми адмiнiстративного, фiнансового й iнших галузей права, якi
регулюють господарську дiяльнiсть пiдприємств та iнших суб’єк�
тiв господарювання.

Сукупнiсть господарських вiдносин, якi складаються мiж
суб’єктами господарювання, їхнiми контрагентами, органами
управлiння в процесi органiзацiї i здiйснення господарської дi�
яльностi — виробництва i реалiзацiї продукцiї, виконання робiт,
надання послуг — становить предмет господарського права.

Виходячи з цього, господарське право можна визначити як
систему правових норм, що регулюють господарськi вiдносини.

Вiдповiдно до ч. 4 ст. 3 ГК сферу господарських вiдносин
становлять господарсько�виробничi, органiзацiйно�господарськi
та внутрiшньогосподарськi вiдносини.

Господарсько�виробничими є майновi та iншi вiдносини, що
виникають мiж суб’єктами господарювання при безпосередньо�
му здiйсненнi господарської дiяльностi (ч. 5 ст. 3 ГК).
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Пiд органiзацiйно�господарськими вiдносинами розумiються
вiдносини, що складаються мiж суб’єктами господарювання та
суб’єктами органiзацiйно�господарських повноважень у проце�
сi управлiння господарською дiяльнiстю (ч. 6 ст. 3 ГК).

Внутрiшньогосподарськими є вiдносини, що складаються мiж
структурними пiдроздiлами суб’єкта господарювання, та вiдно�
сини суб’єкта господарювання з його структурними пiдроздiла�
ми (ч. 7 ст. 3 ГК). Слiд зазначити, що регулювання цих вiдносин
у зв’язку з їх особливим характером здiйснюється не нормами
ГК, а положеннями локальних правових актiв, що приймаються
самими господарськими органiзацiями стосовно своїх структур�
них пiдроздiлiв.

Господарськi правовiдносини можуть бути класифiкованi за
рiзними ознаками.

Так, за характером правовiдносин розрiзняють:
— вiдносини з безпосереднього здiйснення господарської дi�

яльностi (виробництва та реалiзацiї продукцiї, виконання робiт,
надання послуг);

— вiдносини з органiзацiї господарської дiяльностi (держав�
на реєстрацiя, лiцензування, патентування, квотування та iншi
форми державного регулювання господарської дiяльностi).

За взаємним становищем сторiн правовiдносини подiляють�
ся на:

— горизонтальнi, учасники яких рiвноправнi;
— вертикальнi, в яких одним з учасникiв виступає орган

управлiння, в тому числi власник майна чи уповноважений ним
орган.

За сферою дiї правовiдносини подiляються на:
— внутрiшньогосподарськi, що виникають всерединi гос�

подарської органiзацiї мiж її структурними пiдроздiлами, а та�
кож мiж господарською органiзацiєю та її структурними пiдроз�
дiлами;

— мiжгосподарськi (зовнiшньогосподарськi), що виникають
мiж юридично самостiйними суб’єктами господарювання.

За галузями господарювання i сферами управлiння, в яких
вони виникають i функцiонують, видiляють такi правовiдно�
сини:

— у галузi промисловостi;
— у галузi сiльського господарства;
— у галузi транспорту;
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— у галузi капiтального будiвництва;
— у сферi приватизацiї;
— у сферi антимонопольного (конкурентного) регулювання;
— у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi тощо.

§ 3. Методи
господарського права

Методи господарського права — це сукупнiсть способiв ре�
гулюючого впливу норм господарського права на поведiнку
суб’єктiв господарських правовiдносин. Концептуально мето�
ди господарського права будуються на двох принципах: загаль�
нодозвiльному («дозволено все, що не заборонено законом»), за
яким дiють пiдприємства i пiдприємцi, та зобов’язуючому («су�
б’єкти господарського права зобов’язанi i мають вчиняти те, що
на них покладено законом»). Цей принцип в основному стосу�
ється органiв державного управлiння економiкою. Як зазнача�
ється в статтi 19 Конституцiї України, органи державної влади
та органи мiсцевого самоврядування зобов’язанi дiяти лише на
пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Кон�
ституцiєю та законами України.

Господарськi вiдносини є комплексними вiдносинами. Вони
поєднують у собi органiзацiйнi i майновi (вартiснi) елементи.
Тому у господарському правi як комплекснiй галузi права зага�
лом дiють три (а не один, як у некомплексних галузях) основнi
методи правового регулювання. При цьому щодо певних конк�
ретних вiдносин може дiяти лише один з названих методiв. Iншi
ж вiдступають на «другий план» i застосовуються тодi, коли це
прямо передбачено (не заборонено) законодавством, якщо в них
виникає потреба.

В умовах становлення ринкової економiки переважно засто�
совується метод автономних рiшень суб’єктiв господарських вiд�
носин. Вiн ґрунтується на тому, що суб’єкти господарювання ма�
ють право з власної iнiцiативи приймати будь�якi рiшення, якi
не суперечать законодавству України. Це означає, що суб’єкти
господарських вiдносин самостiйно: а) планують свою госпо�
дарську дiяльнiсть; б) в межах законодавства вiльно обирають
предмети господарських договорiв i визначають зобов’язання в
них, iншi умови господарських взаємовiдносин.
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Iснує ще метод владних приписiв (вимог законiв i вказiвок
компетентних органiв, обов’язкових для суб’єктiв господарських
вiдносин). Згiдно з ним дiяльнiсть (поведiнка) суб’єктiв госпо�
дарювання пiдпорядковується обов’язковим моделям правовiд�
носин, визначеним законодавством. Це, зокрема, обов’язковiсть
дотримання заборон закону щодо здiйснення господарської дi�
яльностi (лiцензiї, квоти, спецiальнi режими тощо), обов’язок
визначених у законодавствi суб’єктiв господарювання укладати
з державою державнi контракти та iн.

У господарському правi дiє також метод рекомендацiй. Дер�
жава регулює поведiнку суб’єктiв господарських вiдносин шля�
хом рекомендованих моделей вiдповiдних правовiдносин. На�
приклад, примiрнi форми договорiв щодо окремих видiв вiдно�
син, методичнi рекомендацiї стосовно окремих видiв дiяльностi
у сферi господарювання — це приклади застосування державою
зазначеного методу.

Залежно вiд конкретних господарських ситуацiй, iнтересу
держави стосовно тих або iнших господарських вiдносин та iн�
ших чинникiв, що регулюють господарське життя, можуть ви�
користовуватися будь�якi iз зазначених методiв, виходячи з то�
го, який з них буде найефективнiшим.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття «господарська дiяльнiсть».
2. Назвiть ознаки суспiльно�корисної господарської дiяльностi.
3. Назвiть загальнi принципи здiйснення господарської дiяль�

ностi.
4. На яких принципах здiйснюється пiдприємницька дiяльнiсть?
5. Що таке некомерцiйна господарська дiяльнiсть?
6. Якi вiдносини становлять сферу господарських вiдносин?
7. Класифiкуйте господарськi вiдносини.
8. Якi методи господарського права ви знаєте?
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§ 1. Основнi напрями економiчної
полiтики держави

Як встановлено ч. 1 ст. 8 ГК, держава, органи державної вла�
ди та органи мiсцевого самоврядування не є суб’єктами госпо�
дарювання.

Проте, як зазначалося у попереднiй темi, господарське право
регулює вiдносини щодо державного регулювання економiки
(органiзацiйнi вiдносини), яке здiйснюється органами державної
влади та органами мiсцевого самоврядування у певних право�
вих формах i за допомогою певних методiв.

Господарська компетенцiя органiв державної влади та орга�
нiв мiсцевого самоврядування реалiзується вiд iменi вiдповiдної
державної чи комунальної установи. Безпосередня участь дер�
жави, органiв державної влади та органiв мiсцевого самовряду�
вання у господарськiй дiяльностi може здiйснюватися лише на
пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що визначенi Кон�
ституцiєю та законами України (ч. 3 ст. 8 ГК).

Головними об’єктивними чинниками, що спричиняють не�
обхiднiсть державного регулювання господарського життя, є:

а) виконання державою соцiальних функцiй — забезпечення
умов для нормальної життєдiяльностi суспiльства, в тому чис�
лi — у сферi економiки (вiдповiдно до ст. 13 Конституцiї України
держава забезпечує соцiальну спрямованiсть економiки). Таким
чином держава виконує функцiю органiзацiї господарського жит�
тя суспiльства;

б) наявнiсть у держави на правi власностi ще досить значно�
го масиву майна (передусiм, засобiв виробництва), що зумов�
лює управлiння державним сектором економiки з боку держа�
ви�власника.

Як носiй полiтичної влади i як власник певної частини засо�
бiв виробництва, держава реалiзує економiчну i соцiальну полi�
тику у сферi господарювання у двох формах — у формi довго�



строкової (стратегiчної) полiтики i у формi поточної (тактичної)
полiтики, що спрямованi на реалiзацiю та оптимальне узгоджен�
ня iнтересiв суб’єктiв господарювання i споживачiв, рiзних су�
спiльних верств i населення в цiлому (ч. 1 ст. 9 ГК).

Економiчна стратегiя визначається в ч. 2 ст. 9 ГК як обра�
ний державою курс економiчної полiтики, розрахований на три�
валу перспективу i спрямований на вирiшення крупномасштаб�
них економiчних та соцiальних завдань, завдань культурного роз�
витку, забезпечення економiчної безпеки держави, збереження
i примноження її економiчного потенцiалу i нацiонального ба�
гатства, пiдвищення народного добробуту. Економiчна страте�
гiя включає визначення прiоритетних цiлей народного господар�
ства, засобiв та способiв їх реалiзацiї, виходячи зi змiсту об’єк�
тивних процесiв i тенденцiй, що мають мiсце в нацiональному
та свiтовому господарствi, та враховуючи законнi iнтереси су�
б’єктiв господарювання.

Економiчна тактика згiдно з ч. 3 ст. 9 ГК — це сукупнiсть
найближчих цiлей, завдань, засобiв i способiв їх досягнення для
реалiзацiї стратегiчного курсу економiчної полiтики в конкрет�
них умовах, що складаються в поточному перiодi розвитку на�
родного господарства.

Правове закрiплення економiчної полiтики здiйснюється
шляхом визначення засад внутрiшньої i зовнiшньої полiтики,
у прогнозах i програмах економiчного i соцiального розвитку
України та окремих її регiонiв, програмах дiяльностi Кабiнету
Мiнiстрiв України, цiльових програмах економiчного, науково�
технiчного i соцiального розвитку, а також вiдповiдних законо�
давчих актах (ч. 4 ст. 9 ГК).

Вiдповiдно до ст. 10 ГК основними напрямами економiчної
полiтики, що визначаються державою, є:

структурно�галузева полiтика, спрямована на здiйснення
державою прогресивних змiн у структурi народного господар�
ства, удосконалення мiжгалузевих та внутрiшньогалузевих про�
порцiй, стимулювання розвитку галузей, якi визначають нау�
ково�технiчний прогрес, забезпечують конкурентоспроможнiсть
вiтчизняної продукцiї та зростання рiвня життя населення. Скла�
довими цiєї полiтики є промислова, аграрна, будiвельна та iншi
сфери економiчної полiтики, щодо яких держава здiйснює вiд�
носно самостiйний комплекс заходiв стимулюючого впливу;

iнвестицiйна полiтика, спрямована на створення суб’єктам
господарювання необхiдних умов для залучення i концентрацiї
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коштiв на потреби розширеного вiдтворення основних засобiв
виробництва, переважно у галузях, розвиток яких визначено як
прiоритети структурно�галузевої полiтики, а також забезпечен�
ня ефективного i вiдповiдального використання цих коштiв та
здiйснення контролю за ним;

амортизацiйна полiтика, спрямована на створення суб’єктам
господарювання найбiльш сприятливих та рiвноцiнних умов за�
безпечення процесу простого вiдтворення основних виробни�
чих i невиробничих фондiв переважно на якiсно новiй технiко�
технологiчнiй основi;

полiтика iнституцiйних перетворень, спрямована на форму�
вання рацiональної багатоукладної економiчної системи шляхом
трансформування вiдносин власностi, здiйснення роздержавлен�
ня економiки, приватизацiї та нацiоналiзацiї виробничих фон�
дiв, забезпечення на власнiй основi розвитку рiзних форм влас�
ностi i господарювання, еквiвалентностi вiдносин обмiну мiж
суб’єктами господарювання, державну пiдтримку i захист усiх
форм ефективного господарювання та лiквiдацiю будь�яких про�
тизаконних економiчних структур;

цiнова полiтика, спрямована на регулювання державою вiд�
носин обмiну мiж суб’єктами ринку з метою забезпечення ек�
вiвалентностi в процесi реалiзацiї нацiонального продукту, до�
тримання необхiдної паритетностi цiн мiж галузями та видами
господарської дiяльностi, а також забезпечення стабiльностi оп�
тових та роздрiбних цiн;

антимонопольно�конкурентна полiтика, спрямована на ство�
рення оптимального конкурентного середовища дiяльностi су�
б’єктiв господарювання, забезпечення їх взаємодiї на умовах
недопущення проявiв дискримiнацiї одних суб’єктiв iншими,
насамперед у сферi монопольного цiноутворення та за рахунок
зниження якостi продукцiї, послуг, сприяння зростанню ефек�
тивної соцiально орiєнтованої економiки;

бюджетна полiтика, спрямована на оптимiзацiю та рацiона�
лiзацiю формування доходiв i використання державних фiнан�
сових ресурсiв, пiдвищення ефективностi державних iнвестицiй
у народне господарство, узгодження загальнодержавних i мiсце�
вих iнтересiв у сферi мiжбюджетних вiдносин, регулювання дер�
жавного боргу та забезпечення соцiальної справедливостi при
перерозподiлi нацiонального доходу;

податкова полiтика, спрямована на забезпечення економiч�
но обґрунтованого податкового навантаження на суб’єктiв гос�
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подарювання, стимулювання суспiльно необхiдної економiчної
дiяльностi суб’єктiв, а також дотримання принципу соцiальної
справедливостi та конституцiйних гарантiй прав громадян при
оподаткуваннi їх доходiв;

грошово�кредитна полiтика, спрямована на забезпечення на�
родного господарства економiчно необхiдним обсягом грошової
маси, досягнення ефективного готiвкового обiгу, залучення кош�
тiв суб’єктiв господарювання та населення до банкiвської систе�
ми, стимулювання використання кредитних ресурсiв на потре�
би функцiонування i розвитку економiки;

валютна полiтика, спрямована на встановлення i пiдтриман�
ня паритетного курсу нацiональної валюти щодо iноземних ва�
лют, стимулювання зростання державних валютних резервiв та
їх ефективне використання;

зовнiшньоекономiчна полiтика, спрямована на регулюван�
ня державою вiдносин суб’єктiв господарювання з iноземними
суб’єктами господарювання та захист нацiонального ринку i вiт�
чизняного товаровиробника.

Держава здiйснює також екологiчну полiтику, що забезпечує
рацiональне використання та повноцiнне вiдтворення природ�
них ресурсiв, створення безпечних умов життєдiяльностi насе�
лення.

У соцiально�економiчнiй сферi держава здiйснює соцiальну
полiтику захисту прав споживачiв, полiтику заробiтної плати i
доходiв населення, полiтику зайнятостi, полiтику соцiального за�
хисту та соцiального забезпечення.

В теорiї господарського права видiляють правовi форми здiйс�
нення державного регулювання економiки:

— державне прогнозування та розроблення програм економiч�
ного i соцiального розвитку України Прогнозування та плану�
вання економiчного i соцiального розвитку є одним iз основних
напрямiв економiчної полiтики Української держави i однiєю з
правових форм державного управлiння економiкою. Виходячи
з цього, у своїй дiяльностi суб’єкти господарювання враховують
показники прогнозних i програмних документiв економiчного i
соцiального розвитку.

Як встановлено ч. 2 ст. 11 ГК, принципи державного прог�
нозування та розроблення програм економiчного i соцiально�
го розвитку України, система прогнозних i програмних доку�
ментiв, вимоги до їх змiсту, а також загальний порядок розроб�
лення, затвердження та виконання прогнозних i програмних
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документiв економiчного i соцiального розвитку, повноважен�
ня та вiдповiдальнiсть органiв державної влади i органiв мiсце�
вого самоврядування у цих питаннях визначаються законом.

Згiдно з ст. 1 Закону України вiд 23 березня 2000 р. «Про
державне прогнозування та розроблення програм економiчного
i соцiального розвитку України»1 державне прогнозування еко�
номiчного i соцiального розвитку — це науково обґрунтоване
передбачення напрямiв розвитку країни, окремих галузей еко�
номiки або окремих адмiнiстративно�територiальних одиниць,
можливого стану економiки та соцiальної сфери в майбутньому,
а також альтернативних шляхiв i строкiв досягнення парамет�
рiв економiчного i соцiального розвитку. Прогноз економiчно�
го i соцiального розвитку є засобом обґрунтування тiєї чи iншої
стратегiї та прийняття конкретних рiшень органами законодав�
чої та виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування
щодо регулювання соцiально�економiчних процесiв.

Основними формами державного планування господарської
дiяльностi є Державна програма економiчного та соцiального
розвитку України, Державний бюджет України, а також iншi
державнi програми з питань економiчного i соцiального розвит�
ку, порядок розробки, завдання та реалiзацiя яких визначають�
ся законом про державнi програми (ч. 3 ст. 11 ГК).

Програма економiчного i соцiального розвитку України — це
документ, в якому визначаються цiлi та прiоритети економiчно�
го i соцiального розвитку, засоби та шляхи їх досягнення, фор�
мується взаємоузгоджена i комплексна система заходiв органiв
законодавчої i виконавчої влади, органiв мiсцевого самовряду�
вання, спрямованих на ефективне розв’язання проблем еконо�
мiчного i соцiального розвитку, а також характеризуються очi�
куванi змiни у станi економiки та соцiальної сфери.

Система прогнозних i програмних документiв економiчного
i соцiального розвитку складається з:

прогнозiв економiчного i соцiального розвитку України на
середньо— та короткостроковий перiоди;

Державної програми економiчного i соцiального розвитку
України на короткостроковий перiод;

прогнозiв економiчного i соцiального розвитку Автономної
Республiки Крим, областей, районiв та мiст на середньостроко�
вий перiод;
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програм економiчного i соцiального розвитку Автономної
Республiки Крим, областей, районiв та мiст на короткостроко�
вий перiод;

прогнозiв розвитку окремих галузей економiки на середньо�
строковий перiод;

програм розвитку окремих галузей економiки (ст. 5 Закону
«Про державне прогнозування та розроблення програм еконо�
мiчного i соцiального розвитку України»).

Державний бюджет можна визначити як план формування
та використання фiнансових ресурсiв для забезпечення завдань
i функцiй, якi здiйснюються органами державної влади1.

Державна цiльова програма — це комплекс взаємопов’язаних
завдань i заходiв, якi спрямованi на розв’язання найважливiших
проблем розвитку держави, окремих галузей економiки або адмi�
нiстративно�територiальних одиниць, здiйснюються з викорис�
танням коштiв Державного бюджету України та узгодженi за стро�
ками виконання, складом виконавцiв, ресурсним забезпеченням.

Державнi цiльовi програми подiляються на:
загальнодержавнi програми економiчного, науково�технiч�

ного, соцiального, нацiонально�культурного розвитку, охорони
довкiлля (далi — загальнодержавнi програми) — це програми,
якi охоплюють всю територiю держави або значну кiлькiсть її
регiонiв, мають довгостроковий перiод виконання i здiйснюють�
ся центральними та мiсцевими органами виконавчої влади;

iншi програми, метою яких є розв’язання окремих проблем
розвитку економiки i суспiльства, а також проблем розвитку
окремих галузей економiки та адмiнiстративно�територiальних
одиниць, що потребують державної пiдтримки2.

Суб’єктам господарювання, якi не враховують суспiльнi iн�
тереси, вiдображенi в програмних документах економiчного i со�
цiального розвитку, не можуть надаватися передбаченi законом
пiльги та переваги у здiйсненнi господарської дiяльностi (ч. 5
ст. 11 ГК);

— управлiння — як правова форма державного регулювання
економiки — означає прийняття компетентним органом юридич�
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но значущих рiшень для суб’єктiв господарювання з оператив�
них питань господарського життя (державна реєстрацiя суб’єк�
тiв господарювання, лiцензування певних видiв господарської
дiяльностi, встановлення лiмiтiв використання природних ре�
сурсiв, лiцензування i квотування зовнiшньоекономiчних опера�
цiй тощо);

— контроль — як правова форма державного регулювання
економiки — це сукупнiсть органiзацiйно�технiчних i правових
заходiв, спрямованих на визначення компетентними органами
ступеня вiдповiдностi фактичних напрямiв i результатiв дiяль�
ностi суб’єктiв господарського життя встановленим державою
правилам, нормам i нормативам, а також виявлення порушень в
дiяльностi цих суб’єктiв, вжиття заходiв щодо їх усунення, в то�
му числi застосування господарсько�правових санкцiй.

Правовi та органiзацiйнi засади, основнi принципи i поря�
док здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi госпо�
дарської дiяльностi, повноваження органiв державного нагля�
ду (контролю) визначенi Законом України вiд 5 квiтня 2007 р.
«Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi
господарської дiяльностi»1.

Вiдповiдно до ст. 19 ГК держава здiйснює контроль i нагляд
за господарською дiяльнiстю суб’єктiв господарювання у таких
сферах:

збереження та витрачання коштiв i матерiальних цiнностей
суб’єктами господарських вiдносин — за станом i достовiрнiстю
бухгалтерського облiку та звiтностi2;

фiнансових, кредитних вiдносин, валютного регулювання та
податкових вiдносин — за додержанням суб’єктами господарю�
вання кредитних зобов’язань перед державою i розрахункової
дисциплiни, додержанням вимог валютного законодавства, по�
даткової дисциплiни3;
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цiн i цiноутворення — з питань додержання суб’єктами гос�
подарювання державних цiн на продукцiю i послуги1;

монополiзму та конкуренцiї — з питань додержання анти�
монопольно�конкурентного законодавства2;

земельних вiдносин — за використанням i охороною земель;
водних вiдносин i лiсового господарства — за використанням та
охороною вод i лiсiв, вiдтворенням водних ресурсiв i лiсiв;

виробництва i працi — за безпекою виробництва i працi, до�
держанням законодавства про працю; за пожежною, екологiч�
ною, санiтарно�гiгiєнiчною безпекою; за дотриманням стандар�
тiв, норм i правил, якими встановлено обов’язковi вимоги щодо
умов здiйснення господарської дiяльностi3;

споживання — за якiстю i безпечнiстю продукцiї та послуг4;
зовнiшньоекономiчної дiяльностi — з питань технологiчної,

економiчної, екологiчної та соцiальної безпеки.
Органи державної влади i посадовi особи, уповноваженi здiйс�

нювати державний контроль i державний нагляд за господар�
ською дiяльнiстю, їх статус та загальнi умови i порядок здiйс�
нення контролю i нагляду визначаються законами.

Незаконне втручання та перешкоджання господарськiй дi�
яльностi суб’єктiв господарювання з боку органiв державної вла�
ди, їх посадових осiб при здiйсненнi ними державного контро�
лю та нагляду забороняються.

Органи державної влади i посадовi особи зобов’язанi здiйс�
нювати iнспектування та перевiрки дiяльностi суб’єктiв госпо�
дарювання неупереджено, об’єктивно i оперативно, дотримую�
чись вимог законодавства, поважаючи права i законнi iнтереси
суб’єктiв господарювання.

Суб’єкт господарювання має право на одержання iнформа�
цiї про результати iнспектування i перевiрок його дiяльностi не
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пiзнiш як через тридцять днiв пiсля їх закiнчення, якщо iнше не
передбачено законом. Дiї та рiшення державних органiв конт�
ролю та нагляду, а також їх посадових осiб, якi проводили iн�
спектування i перевiрку, можуть бути оскарженi суб’єктом гос�
подарювання у встановленому законодавством порядку.

Усi суб’єкти господарювання зобов’язанi здiйснювати первин�
ний (оперативний) та бухгалтерський облiк результатiв своєї ро�
боти, складати статистичну iнформацiю, а також надавати вiдпо�
вiдно до вимог закону фiнансову звiтнiсть та статистичну iнфор�
мацiю щодо своєї господарської дiяльностi, iншi данi, визначенi
законом. Забороняється вимагати вiд суб’єктiв господарювання
надання статистичної iнформацiї та iнших даних, не передбаче�
них законом або з порушенням порядку, встановленого законом;

нормативне регулювання — як правова форма державного ре�
гулювання економiки — означає встановлення компетентними
державними органами правил здiйснення господарської дiяль�
ностi. Воно здiйснюється шляхом визначення правового стату�
су суб’єктiв господарювання, правового режиму їхнього майна;
правових засад i гарантiй пiдприємництва; правил конкуренцiї
та норм антимонопольного регулювання; порядку укладання та
виконання господарських договорiв, заходiв майнової вiдповi�
дальностi за порушення у здiйсненнi господарської дiяльностi;
засад зовнiшньоекономiчної дiяльностi та митної справи тощо.

§ 2. Засоби державного регулювання
господарської дiяльностi

Держава для реалiзацiї економiчної полiтики, виконання цi�
льових економiчних та iнших програм i програм економiчного i
соцiального розвитку застосовує рiзноманiтнi засоби i механiз�
ми регулювання господарської дiяльностi.

Перелiк основних засобiв регулюючого впливу держави на дi�
яльнiсть суб’єктiв господарювання визначено в ч. 2 ст. 12 ГК. До
нього входять:

державне замовлення;
лiцензування, патентування i квотування;
сертифiкацiя та стандартизацiя;
застосування нормативiв та лiмiтiв;
регулювання цiн i тарифiв;
надання iнвестицiйних, податкових та iнших пiльг;
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надання дотацiй, компенсацiй, цiльових iнновацiй та суб�
сидiй.

Умови, обсяги, сфери та порядок застосування окремих ви�
дiв засобiв державного регулювання господарської дiяльностi
визначаються Господарським кодексом, iншими законодавчи�
ми актами, а також програмами економiчного i соцiального роз�
витку. Встановлення та скасування пiльг i переваг у господар�
ськiй дiяльностi окремих категорiй суб’єктiв господарювання
здiйснюються вiдповiдно до ГК та iнших законiв.

а) Вiдповiдно до ст. 13 ГК державне замовлення є засобом
державного регулювання економiки шляхом формування на до�
говiрнiй (контрактнiй) основi складу та обсягiв продукцiї (ро�
бiт, послуг), необхiдної для державних потреб, розмiщення дер�
жавних контрактiв на поставку (закупiвлю) цiєї продукцiї (ви�
конання робiт, надання послуг) серед суб’єктiв господарювання,
незалежно вiд їх форми власностi.

Державний контракт — це договiр, укладений державним
замовником вiд iменi держави з суб’єктом господарювання —
виконавцем державного замовлення, в якому визначаються еко�
номiчнi та правовi зобов’язання сторiн i регулюються їх госпо�
дарськi вiдносини.

Поставки продукцiї для державних потреб забезпечуються
за рахунок коштiв Державного бюджету України та iнших дже�
рел фiнансування, що залучаються для цього, в порядку, визна�
ченому законом.

Детально вiдносини щодо формування, розмiщення i вико�
нання на договiрнiй (контрактнiй) основi замовлень держави на
поставку (закупiвлю) товарiв, виконання робiт, надання послуг
(далi — продукцiя) для задоволення державних потреб у суб’єк�
тiв господарської дiяльностi України всiх форм власностi регу�
люються Законом України вiд 22 грудня 1995 р. «Про державне
замовлення для задоволення прiоритетних державних потреб»1.

Згiдно з ч. 1 ст. 1 цього закону прiоритетнi державнi потре�
би — це потреби України в продукцiї, необхiднiй для розв’язання
соцiально�економiчних проблем, пiдтримання обороноздатнос�
тi країни та її безпеки, створення i пiдтримання на належному
рiвнi державних матерiальних резервiв, реалiзацiї державних i
мiждержавних цiльових програм, забезпечення функцiонування
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органiв державної влади, що утримуються за рахунок Держав�
ного бюджету України.

Державними замовниками є Верховна Рада України та iншi
центральнi органи державної влади України, Рада мiнiстрiв Ав�
тономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастополь�
ська мiськi державнi адмiнiстрацiї, державнi органiзацiї та iншi
установи — головнi розпорядники коштiв державного бюджету.

Виконавцi державного замовлення — це суб’єкти господарю�
вання усiх форм власностi (резиденти або нерезиденти), якi ви�
готовляють чи поставляють товари (роботи, послуги) для задо�
волення прiоритетних державних потреб.

Особливостi вiдносин, що виникають у зв’язку з поставками
(закупiвлею) для державних потреб сiльськогосподарської про�
дукцiї, продовольства, озброєння та вiйськової технiки, а також
iнших спецiально визначених (специфiчних) товарiв, регулюють�
ся вiдповiдно до закону. Так, вiдносини, що виникають у зв’язку
з формуванням, розмiщенням, фiнансуванням i виконанням дер�
жавного оборонного замовлення, регулюються Законом Украї�
ни вiд 3 березня 1999 р. «Про державне оборонне замовлення»1.

б) Лiцензування, патентування певних видiв господарської
дiяльностi та квотування є засобами державного регулювання
у сферi господарювання, спрямованими на забезпечення єдиної
державної полiтики у цiй сферi та захист економiчних i соцiаль�
них iнтересiв держави, суспiльства та окремих споживачiв.

Правовi засади лiцензування, патентування певних видiв
господарської дiяльностi та квотування визначаються виходячи
з конституцiйного права кожного на здiйснення пiдприємниць�
кої дiяльностi, не забороненої законом, а також принципiв гос�
подарювання, встановлених у статтi 6 ГК.

Лiцензiя — це документ державного зразка, який засвiдчує
право суб’єкта господарювання — лiцензiата на провадження
зазначеного в ньому виду господарської дiяльностi протягом
визначеного строку за умови виконання лiцензiйних умов. Вiд�
носини, пов’язанi з лiцензуванням певних видiв господарської
дiяльностi, регулюються Законом України вiд 1 червня 2000 р.
«Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi»2. Цей
закон визначає види господарської дiяльностi, що пiдлягають
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лiцензуванню, порядок їх лiцензування, встановлює державний
контроль у сферi лiцензування, вiдповiдальнiсть суб’єктiв гос�
подарювання та органiв лiцензування за порушення законодав�
ства у сферi лiцензування.

Дiя закону поширюється на всiх суб’єктiв господарювання,
проте лiцензування банкiвської дiяльностi, дiяльностi з надання
фiнансових послуг, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, лiцензу�
вання дiяльностi в галузi телебачення i радiомовлення, лiцензу�
вання у сферi електроенергетики та використання ядерної енер�
гiї, лiцензування у сферi освiти, лiцензування у сферi iнтелек�
туальної власностi, виробництва i торгiвлi спиртом етиловим,
коньячним i плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами, у сферi телекомунiкацiй здiйснюється згiдно з зако�
нами, що регулюють вiдносини у цих сферах (ст. 2 Закону).

Вiдповiдно до статтi 9 Закону лiцензуванню пiдлягають,
зокрема, такi види господарської дiяльностi:

пошук (розвiдка) корисних копалин;
виробництво та ремонт вогнепальної зброї невiйськового

призначення i боєприпасiв до неї, холодної зброї, окремих видiв
пневматичної зброї, а також торгiвля зазначеними товарами;

виробництво вибухових матерiалiв промислового призна�
чення (за перелiком, що затверджується спецiально уповнова�
женим центральним органом виконавчої влади з питань нагля�
ду за охороною працi та державного гiрничого нагляду);

виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин (за пе�
релiком, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України);

видобування корисних копалин iз родовищ, що мають за�
гальнодержавне значення та включенi до Державного фонду ро�
довищ корисних копалин;

видобуток дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння,
дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорого�
цiнного камiння;

виробництво дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiн�
ня, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдоро�
гоцiнного камiння;

виготовлення виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiн�
ного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення,
напiвдорогоцiнного камiння, торгiвля виробами з дорогоцiнних
металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння орга�
ногенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння;
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виробництво лiкарських засобiв, оптова, роздрiбна торгiвля
лiкарськими засобами;

виробництво ветеринарних медикаментiв i препаратiв, опто�
ва, роздрiбна торгiвля ветеринарними медикаментами i препа�
ратами (всього стаття налiчує понад 60 найменувань видiв гос�
подарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню).

Суб’єкт господарювання, який має намiр провадити певний
вид господарської дiяльностi, що лiцензується, особисто або че�
рез уповноважений ним орган чи особу звертається до вiдповiд�
ного органу лiцензування iз заявою встановленого зразка про
видачу лiцензiї.

У заявi про видачу лiцензiї повиннi мiститися такi данi:
1) вiдомостi про суб’єкта господарювання�заявника:
найменування, мiсцезнаходження, банкiвськi реквiзити, iден�

тифiкацiйний код — для юридичної особи;
прiзвище, iм’я, по батьковi, паспортнi данi (серiя, номер пас�

порта, ким i коли виданий, мiсце проживання), iдентифiкацiй�
ний номер фiзичної особи�платника податкiв та iнших обов’яз�
кових платежiв — для фiзичної особи;

2) вид господарської дiяльностi, вказаний згiдно з статтею 9
Закону (повнiстю або частково), на провадження якого заявник
має намiр одержати лiцензiю.

У разi наявностi у заявника фiлiй, iнших вiдокремлених пiд�
роздiлiв, якi провадитимуть господарську дiяльнiсть на пiдставi
отриманої лiцензiї, у заявi зазначається їх мiсцезнаходження.

До заяви про видачу лiцензiї додається копiя свiдоцтва про
державну реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi або
копiя довiдки про внесення до Єдиного державного реєстру
пiдприємств та органiзацiй України, засвiдчена нотарiально або
органом, який видав оригiнал документа.

Рiшення про видачу лiцензiї або про вiдмову у її видачi прий�
мається органом лiцензування у строк не пiзнiше нiж десять ро�
бочих днiв з дати надходження заяви про видачу лiцензiї та до�
кументiв, що додаються до заяви, якщо спецiальним законом, що
регулює вiдносини у певних сферах господарської дiяльностi,
не передбачений iнший строк видачi лiцензiї на окремi види дi�
яльностi.

Заява про видачу лiцензiї залишається без розгляду якщо:
заява подана (пiдписана) особою, яка не має на це повнова�

жень;
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документи поданi з порушенням встановлених вимог.
Рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї може бути оскаржено

у судовому порядку.
За видачу лiцензiї справляється плата, розмiр та порядок

зарахування якої до Державного бюджету України встановлю�
ється Кабiнетом Мiнiстрiв України1. Плата за видачу лiцензiї
вноситься пiсля прийняття рiшення про видачу лiцензiї.

У лiцензiї зазначаються:
найменування органу лiцензування, що видав лiцензiю;
вид господарської дiяльностi, вказаний згiдно з статтею 9

Закону (в повному обсязi або частково), на право провадження
якої видається лiцензiя;

найменування юридичної особи, або прiзвище, iм’я, по бать�
ковi фiзичної особи�суб’єкта пiдприємницької дiяльностi;

iдентифiкацiйний код юридичної особи або iдентифiкацiй�
ний номер фiзичної особи�суб’єкта пiдприємницької дiяльностi;

мiсцезнаходження юридичної особи або мiсце проживання
фiзичної особи�суб’єкта пiдприємницької дiяльностi;

дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї;
строк дiї лiцензiї;
посада, прiзвище та iнiцiали особи, яка пiдписала лiцензiю;
дата видачi лiцензiї.
Строк дiї лiцензiї на провадження певного виду господарсь�

кої дiяльностi встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за
поданням спецiально уповноваженого органу з питань лiцензу�
вання, але не може бути меншим нiж три роки.

Лiцензiя може бути анульована. Анулювання лiцензiї — це
позбавлення лiцензiата органом лiцензування права на прова�
дження певного виду господарської дiяльностi.

Пiдставами для анулювання лiцензiї є:
заява лiцензiата про анулювання лiцензiї;
акт про повторне порушення лiценцiатом лiцензiйних умов;
рiшення про скасування державної реєстрацiї суб’єкта гос�

подарювання;
нотарiально засвiдчена копiя свiдоцтва про смерть фiзичної

особи�суб’єкта пiдприємницької дiяльностi;
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акт про виявлення недостовiрних вiдомостей у документах,
поданих суб’єктом господарювання для одержання лiцензiї;

акт про встановлення факту передачi лiцензiї або її копiї iн�
шiй юридичнiй або фiзичнiй особi для провадження господар�
ської дiяльностi;

акт про встановлення факту неподання в установлений строк
повiдомлення про змiну даних, зазначених в документах, що до�
давалися до заяви про видачу лiцензiї;

акт про невиконання розпорядження про усунення пору�
шень лiцензiйних умов;

неможливiсть лiцензiата забезпечити виконання лiцензiйних
умов, встановлених для певного виду господарської дiяльностi.

Рiшення про анулювання лiцензiї набирає чинностi через де�
сять днiв з дня його прийняття.

Якщо лiцензiат протягом цього часу подає скаргу до експерт�
но�апеляцiйної ради, дiя даного рiшення органу лiцензування
зупиняється до прийняття вiдповiдного рiшення спецiально упов�
новаженого органу з питань лiцензування.

Рiшення про анулювання лiцензiї може бути оскаржено у
судовому порядку.

У сферах, пов’язаних iз торгiвлею за грошовi кошти (готiв�
ку, чеки, а рiвно з використанням iнших форм розрахункiв та
платiжних карток на територiї України), обмiном готiвкових
валютних цiнностей (у тому числi операцiї з готiвковими пла�
тiжними засобами, вираженими в iноземнiй валютi, та з платiж�
ними картками), у сферi грального бiзнесу та побутових по�
слуг, iнших сферах, визначених законом, може здiйснюватися
патентування пiдприємницької дiяльностi суб’єктiв господарю�
вання.

Торговий патент — це державне свiдоцтво, яке засвiдчує пра�
во суб’єкта господарювання займатися певними видами пiдпри�
ємницької дiяльностi впродовж встановленого строку. Спецi�
альний торговий патент — це державне свiдоцтво, яке засвiдчує
право суб’єкта господарювання на особливий порядок оподат�
кування вiдповiдно до закону. Порядок патентування певних ви�
дiв пiдприємницької дiяльностi встановлюється Законом Украї�
ни вiд 23 березня 1996 р. «Про патентування деяких видiв пiд�
приємницької дiяльностi»1, а бiльш детально — Положенням
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про виготовлення, зберiгання i реалiзацiю торгових патентiв, за�
твердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 лип�
ня 1998 р. № 10771.

Торговий патент придбавається:
по�перше, на здiйснення операцiй з роздрiбної торгiвлi — для

кожного пункту роздрiбного продажу товарiв (магазину, кiоску,
палатки, автомагазину, лотка тощо).

Пiд роздрiбною торгiвлею розумiється торгiвля товарами, а
також виконання при цьому супутнiх робiт (послуг) за готiвко�
вi кошти, а також за iншi готiвковi платiжнi засоби, включаючи
кредитнi картки.

Пiд пунктами роздрiбного продажу товарiв у вищезгадано�
му Законi розумiються:

магазини, якi займають окремi примiщення або будiвлi та ма�
ють торговельний зал для покупцiв, площа якого не перевищує
20 квадратних метрiв;

кiоски, палатки та iншi малi архiтектурнi форми, якi займа�
ють окремi примiщення, але не мають вбудованого торговельно�
го залу для покупцiв;

автомагазини, розвозки та iншi види пересувної торговель�
ної мережi;

лотки, прилавки та iншi види торгових точок у вiдведених
для роздрiбної торгiвлi мiсцях, крiм тих, що надаються в оренду
суб’єктам пiдприємницької дiяльностi — фiзичним особам та зна�
ходяться на територiї ринкiв, створених за рiшенням органiв мiс�
цевого самоврядування;

стацiонарнi, малогабаритнi i пересувнi автозаправнi станцiї,
заправнi пункти, якi здiйснюють роздрiбну торгiвлю нафтопро�
дуктами;

по�друге, на здiйснення операцiй з торгiвлi готiвковими ва�
лютними цiнностями — для кожного пункту обмiну iноземної
валюти, за винятком операцiй з торгiвлi готiвковими валютни�
ми цiнностями, що здiйснюються банкiвськими установами у
власних операцiйних залах.

Вартiсть торгового патенту на здiйснення торговельної дi�
яльностi встановлюється органами мiсцевого самоврядування
залежно вiд мiсцезнаходження пункту продажу товарiв та асор�
тиментного перелiку товарiв.
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Вартiсть торгового патенту за календарний мiсяць встанов�
люється у межах таких граничних рiвнiв:

на територiї мiста Києва, обласних центрiв — вiд 60 до 320 гри�
вень;

на територiї мiста Севастополя, мiст обласного пiдпорядку�
вання (крiм обласних центрiв) i районних центрiв — вiд 30 до
160 гривень;

на територiї iнших населених пунктiв — до 80 гривень.
У разi коли пункти продажу товарiв розташованi в курорт�

них мiсцевостях або на територiях, прилеглих до митниць, iн�
ших пунктiв перемiщень через митний кордон, органи мiсцево�
го самоврядування, до бюджетiв яких спрямовується плата за
торговий патент, можуть прийняти рiшення щодо збiльшення
плати за торговий патент, але не бiльше 320 гривень за календар�
ний мiсяць. Додатковi доходи, отримуванi внаслiдок прийняття
зазначених рiшень, повнiстю спрямовуються до вiдповiдних мiс�
цевих бюджетiв.

Вартiсть торгового патенту на здiйснення операцiй з торгiв�
лi валютними цiнностями встановлюється у фiксованому роз�
мiрi 960 гривень за календарний мiсяць.

Спецiальнi ставки вартостi торгового патенту встановленi
законом на здiйснення операцiй з надання послуг у сферi граль�
ного бiзнесу.

Пiдставою для придбання торгового патенту на право здiйс�
нення вiдповiдного виду пiдприємницької дiяльностi є заявка
суб’єкта пiдприємницької дiяльностi за встановленою формою,
яка подається до органу державної податкової служби, що конт�
ролює сплату податку на прибуток суб’єкта пiдприємницької дi�
яльностi�юридичної особи (або структурного пiдроздiлу цього
суб’єкта).

Торговий патент видається суб’єкту пiдприємницької дiяль�
ностi пiд розписку у триденний термiн з дня подачi заявки. Да�
тою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

Термiн дiї торгового патенту на здiйснення торговельної дi�
яльностi та дiяльностi з надання побутових послуг становить
12 календарних мiсяцiв, а операцiй з торгiвлi валютними цiн�
ностями — 36 календарних мiсяцiв.

У необхiдних випадках держава застосовує квотування, вста�
новлюючи граничний обсяг (квоти) виробництва чи обiгу пев�
них товарiв i послуг. Порядок квотування виробництва та/або
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обiгу (включаючи експорт та iмпорт), а також розподiлу квот
встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до за�
кону. Наприклад, квоти на виробництво молока та поставку мо�
лочної продукцiї до державного резерву в цiлому щорiчно вста�
новлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України, по областях та пiд�
приємствах — центральним органом виконавчої влади з питань
аграрної полiтики за участю галузевих формувань та обласних
державних адмiнiстрацiй (ст. 18 Закону України вiд 24 червня
2004 р. «Про молоко та молочнi продукти»1.

в) Стандартизацiя та сертифiкацiя у сферi господарювання.
Згiдно з ч. 1 ст. 15 ГК, що має назву «Технiчне регулювання у

сферi господарювання», у сферi господарювання застосовуються:
технiчнi регламенти;
стандарти;
кодекси усталеної практики;
класифiкатори;
технiчнi умови.
Застосування стандартiв чи їх окремих положень є обов’яз�

ковим для:
суб’єктiв господарювання, якщо на стандарти є посилання в

технiчних регламентах;
учасникiв угоди (контракту) щодо розроблення, виготовлен�

ня чи постачання продукцiї, якщо в нiй (ньому) є посилання на
певнi стандарти;

виробника чи постачальника продукцiї, якщо вiн склав де�
кларацiю про вiдповiднiсть продукцiї певним стандартам чи за�
стосував позначення цих стандартiв у її маркуваннi.

У разi виготовлення продукцiї на експорт, якщо угодою (конт�
рактом) визначено iншi вимоги, нiж тi, що встановлено технiч�
ними регламентами, дозволяється застосування положень угоди
(контракту), якщо вони не суперечать законодавству України
в частинi вимог до процесу виготовлення продукцiї, її зберiган�
ня та транспортування на територiї України. державнi стандар�
ти України.

Стандарт — це документ, розроблений на основi консенсу�
су та затверджений уповноваженим органом, що встановлює
призначенi для загального i багаторазового використання пра�
вила, iнструкцiї або характеристики, якi стосуються дiяльностi
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чи її результатiв, включаючи продукцiю, процеси або послуги,
дотримання яких є необов’язковим. Стандарт може мiстити ви�
моги до термiнологiї, позначок, пакування, маркування чи ети�
кетування, якi застосовуються до певної продукцiї, процесу чи
послуги (ст. 1 Закону України «Про стандартизацiю»1;

Сертифiкацiя, тобто пiдтвердження вiдповiдностi якостi про�
дукцiї та послуг вимогам стандартiв здiйснюється з метою запо�
бiгання наданню послуг та реалiзацiї продукцiї, небезпечних для
життя, здоров’я та майна громадян i довкiлля, сприяння спожи�
вачевi в виборi продукцiї, створення умов для участi суб’єктiв
господарювання в мiжнародному економiчному, науково�технiч�
ному спiвробiтництвi та мiжнароднiй торгiвлi.

Види та порядок сертифiкацiї продукцiї та послуг встанов�
люються законом. На сьогоднi це Декрет Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 10 травня 1993 р. «Про стандартизацiю i сертифi�
кацiю»2.

Важливе значення для визначення правових та органiзацiй�
них засад розроблення i застосування нацiональних стандар�
тiв, технiчних регламентiв та процедур оцiнки вiдповiдностi
має Закон України вiд 1 грудня 2005 р. «Про стандарти, технiч�
нi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi»3, який вста�
новлює також основоположнi принципи державної полiтики у
сферi стандартизацiї, технiчного регулювання та оцiнки вiдпо�
вiдностi.

г) Дотацiї та iншi засоби державної пiдтримки суб’єктiв гос�
подарювання регулюються, передусiм, ст. 16 ГК, згiдно з якою
держава може надавати дотацiї суб’єктам господарювання: на
пiдтримку виробництва життєво важливих продуктiв харчуван�
ня, на виробництво життєво важливих лiкарських препаратiв та
засобiв реабiлiтацiї iнвалiдiв, на iмпортнi закупiвлi окремих то�
варiв, послуги транспорту, що забезпечують соцiально важливi
перевезення, а також суб’єктам господарювання, що опинили�
ся у критичнiй соцiально�економiчнiй або екологiчнiй ситуацiї,
з метою фiнансування капiтальних вкладень на рiвнi, необхiд�
ному для пiдтримання їх дiяльностi, на цiлi технiчного розвит�
ку, що дають значний економiчний ефект, а також в iнших ви�
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падках, передбачених законом. Так, постановою Кабiнету Мiнi�
стрiв України вiд 2 березня 2006 р. № 239 затверджено Порядок
використання у 2006 роцi коштiв державного бюджету, що ви�
дiляються на фiнансову пiдтримку виробництва продукцiї рос�
линництва шляхом дотування.

Держава може здiйснювати компенсацiї або доплати сiльсь�
когосподарським товаровиробникам за сiльськогосподарську
продукцiю, що реалiзується ними державi.

Пiдстави та порядок застосування засобiв державної пiд�
тримки суб’єктiв господарювання визначаються законом. Як при�
клади, можна назвати Закони України вiд 21 вересня 2000 р.
«Про державну пiдтримку пiдприємств, науково�дослiдних iн�
ститутiв i органiзацiй, якi розробляють та виготовляють боєпри�
паси, їх елементи та вироби спецхiмiї»1, вiд 23 грудня 1997 р.
«Про державну пiдтримку суднобудiвної промисловостi Украї�
ни»2, вiд 12 липня 2001 р. «Про державну пiдтримку лiтакобудiв�
ної промисловостi України»3.

д) Особливе мiсце в механiзмi державного регулювання госпо�
дарської дiяльностi посiдають податки. Вiдповiдно до ст. 17 ГК
система оподаткування в Українi, податки i збори встановлю�
ються виключно законами України. Система оподаткування бу�
дується за принципами економiчної доцiльностi, соцiальної спра�
ведливостi, поєднання iнтересiв суспiльства, держави, територi�
альних громад, суб’єктiв господарювання та громадян.

З метою вирiшення найважливiших економiчних i соцiаль�
них завдань держави закони, якими регулюється оподаткуван�
ня суб’єктiв господарювання, повиннi передбачати:

оптимальне поєднання фiскальної та стимулюючої функцiй
оподаткування;

стабiльнiсть (незмiннiсть) протягом кiлькох рокiв загаль�
них правил оподаткування;

усунення подвiйного оподаткування;
узгодженiсть з податковими системами iнших країн.
Ставки податкiв мають нормативний характер i не можуть

встановлюватись iндивiдуально для окремого суб’єкта господа�
рювання.
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Система оподаткування в Українi повинна передбачати гра�
ничнi розмiри податкiв i зборiв, якi можуть справлятись з су�
б’єктiв господарювання. При цьому податки та iншi обов’язковi
платежi, що вiдповiдно до закону включаються до цiни товарiв
(робiт, послуг) або вiдносяться на їх собiвартiсть, сплачуються
суб’єктами господарювання незалежно вiд результатiв їх госпо�
дарської дiяльностi.

Господарську компетенцiю мають не лише органи держа�
ви, але i органи мiсцевого самоврядування. Вiдповiдно до ст. 23
ГК органи мiсцевого самоврядування здiйснюють свої повно�
важення щодо суб’єктiв господарювання виключно в межах,
визначених Конституцiєю України, законами про мiсцеве са�
моврядування та iншими законами, що передбачають особли�
востi здiйснення мiсцевого самоврядування в мiстах Києвi та
Севастополi, iншими законами. Органи мiсцевого самовряду�
вання можуть здiйснювати щодо суб’єктiв господарювання та�
кож окремi повноваження органiв виконавчої влади, наданi їм
законом.

Вiдносини органiв мiсцевого самоврядування з суб’єктами
господарювання у випадках, передбачених законом, можуть здiйс�
нюватися також на договiрних засадах.

Правовi акти органiв та посадових осiб мiсцевого самовря�
дування, прийнятi в межах їх повноважень, є обов’язковими для
виконання усiма учасниками господарських вiдносин, якi роз�
ташованi або здiйснюють свою дiяльнiсть на вiдповiднiй тери�
торiї.

Незаконне втручання органiв та посадових осiб мiсцевого
самоврядування у господарську дiяльнiсть суб’єктiв господарю�
вання забороняється. Не допускається видання правових актiв
органiв мiсцевого самоврядування, якими встановлюються не
передбаченi законом обмеження щодо обiгу окремих видiв то�
варiв (послуг) на територiї вiдповiдних адмiнiстративно�тери�
торiальних одиниць.

Органи та посадовi особи мiсцевого самоврядування мають
право звертатися до суду щодо визнання недiйсними актiв пiд�
приємств, iнших суб’єктiв господарювання, якi обмежують пра�
ва територiальних громад, повноваження органiв мiсцевого са�
моврядування.

Органи, посадовi та службовi особи мiсцевого самовряду�
вання несуть вiдповiдальнiсть за свою дiяльнiсть перед суб’єк�

Правовi форми участi держави i мiсцевого самоврядування… 47



тами господарювання, пiдстави, види i порядок якої визнача�
ються Конституцiєю України та законом.

Спори про поновлення порушених прав суб’єктiв господарю�
вання та вiдшкодування завданої їм шкоди внаслiдок рiшень,
дiй чи бездiяльностi органiв, посадових або службових осiб мiс�
цевого самоврядування при здiйсненнi ними своїх повноважень
вирiшуються в судовому порядку.

Правовi форми державного регулювання економiки реалi�
зуються за допомогою певних способiв впливу на поведiнку
суб’єктiв господарювання. Такi, передбаченi законодавством,
способи впливу держави на поведiнку суб’єктiв господарсько�
го життя з метою отримання необхiдного суспiльству резуль�
тату можна iменувати методами державного регулювання еко�
номiки.

Традицiйно в науцi господарського права видiляють двi гру�
пи методiв впливу держави на економiку, на поведiнку суб’єк�
тiв господарювання — адмiнiстративнi i економiчнi.

Адмiнiстративнi методи — це такi способи впливу держави,
при яких необхiдний суспiльству результат досягається шляхом
прямого наказу (обов’язкового припису) компетентного органу,
що пiдлягає виконанню суб’єктом господарювання, незалежно
вiд того, чи вигiдно це виконання йому економiчно, чи нi.

Економiчнi методи — це такi способи впливу держави на
економiку, на суб’єктiв господарювання, при яких необхiдний
суспiльству результат досягається шляхом стимулювання су�
спiльного виробництва, через економiчний iнтерес виконавцiв
(як за допомогою матерiального заохочення, так i за допомо�
гою майнової вiдповiдальностi за результати господарської дi�
яльностi).

Адмiнiстративнi i економiчнi методи застосовуються в межах
чинного господарського законодавства в залежностi вiд конкрет�
них економiчних, полiтичних та iнших умов, а також виходячи
з мети i завдань, що стоять перед державою i суспiльством на
певному iсторичному промiжку часу.

З часом елемент державного регулювання зменшуватиметь�
ся, норми господарського права України будуть «комерцiалiзу�
ватися». Воно перетворюватиметься у комерцiйне право, яке дi�
ятиме паралельно з цивiльним.

У країнах ринкової економiки правовi системи традицiйно
включають комерцiйне (не господарське, як у нас) право. Це
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системи норм права, що регулюють комерцiйну дiяльнiсть у ши�
рокому розумiннi, тобто виробництво i купiвлю�продаж товарiв,
робiт, послуг (а не в розумiннi «правил торгiвлi»). У таких краї�
нах, як Нiмеччина, Францiя, Сполученi Штати Америки комер�
цiйне право кодифiковане в формi комерцiйних кодексiв (в Япо�
нiї — Господарського кодексу), якi дiють паралельно з цивiль�
ними кодексами.

§ 3. Особливостi управлiння господарською
дiяльнiстю у державному та комунальному

секторах економiки

Як встановлено ст. 22 ГК, держава здiйснює управлiння дер�
жавним сектором економiки вiдповiдно до засад внутрiшньої i
зовнiшньої полiтики.

Особливiсть державного сектору економiки полягає в тому,
що суб’єктами господарювання в ньому є:

— суб’єкти, що дiють на основi лише державної власностi,
— суб’єкти, державна частка у статутному фондi яких пере�

вищує п’ятдесят вiдсоткiв,
— суб’єкти, державна частка у статутному фондi яких стано�

вить величину, яка забезпечує державi право вирiшального впли�
ву на господарську дiяльнiсть цих суб’єктiв.

Суб’єктами управлiння у державному секторi економiки є
Кабiнет Мiнiстрiв України, мiнiстерства, iншi органи влади та
органiзацiї. Їх повноваження щодо суб’єктiв господарювання
(господарська компетенцiя) визначаються законом.

Законом можуть бути визначенi види господарської дiяль�
ностi, яку дозволяється здiйснювати виключно державним пiд�
приємствам, установам i органiзацiям.

Держава реалiзує право державної власностi у державному
секторi економiки через систему органiзацiйно�господарських
повноважень вiдповiдних органiв управлiння щодо суб’єктiв гос�
подарювання, що належать до цього сектора i здiйснюють свою
дiяльнiсть на основi права господарського вiдання або права опе�
ративного управлiння.

Правовий статус окремого суб’єкта господарювання у дер�
жавному секторi економiки визначається уповноваженими ор�
ганами управлiння вiдповiдно до вимог ГК та iнших законiв. Вiд�
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носини органiв управлiння з названими суб’єктами господарю�
вання у випадках, передбачених законом, можуть здiйснюватися
на договiрних засадах.

Держава застосовує до суб’єктiв господарювання у держав�
ному секторi економiки усi засоби державного регулювання го�
сподарської дiяльностi, передбаченi ГК, враховуючи особливос�
тi правового статусу даних суб’єктiв.

Законом встановлюються особливостi здiйснення антимо�
нопольно�конкурентної полiтики та розвитку змагальностi у дер�
жавному секторi економiки, якi повиннi враховуватися при фор�
муваннi вiдповiдних державних програм.

Процедура визнання банкрутом застосовується щодо дер�
жавних пiдприємств з урахуванням вимог, зазначених у гла�
вi 23 ГК.

Органам управлiння, якi здiйснюють органiзацiйно�госпо�
дарськi повноваження стосовно суб’єктiв господарювання дер�
жавного сектора економiки, забороняється делегувати iншим
суб’єктам повноваження щодо розпорядження державною влас�
нiстю i повноваження щодо управлiння дiяльнiстю суб’єктiв гос�
подарювання, за винятком делегування названих повноважень
вiдповiдно до закону органам мiсцевого самоврядування та iн�
ших випадкiв, передбачених ГК та iншими законами.

Особливостi управлiння господарською дiяльнiстю у кому�
нальному секторi економiки визначенi ст. 24 ГК.

Управлiння господарською дiяльнiстю у комунальному сек�
торi економiки здiйснюється через систему органiзацiйно�гос�
подарських повноважень територiальних громад та органiв мiс�
цевого самоврядування щодо суб’єктiв господарювання, якi на�
лежать до комунального сектора економiки i здiйснюють свою
дiяльнiсть на основi права господарського вiдання або права
оперативного управлiння.

Правовий статус окремого суб’єкта господарювання у кому�
нальному секторi економiки визначається уповноваженими ор�
ганами управлiння вiдповiдно до вимог ГК та iнших законiв. Вiд�
носини органiв управлiння мiж зазначеними суб’єктами у випад�
ках, передбачених законом, можуть здiйснюватися на договiрних
засадах.

Суб’єктами господарювання комунального сектора еконо�
мiки є:

— суб’єкти, що дiють на основi лише комунальної власностi,
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— суб’єкти, у статутному фондi яких частка комунальної
власностi перевищує п’ятдесят вiдсоткiв,

— суб’єкти, у статутному фондi яких частка комунальної
власностi становить величину, яка забезпечує органам мiсцево�
го самоврядування право вирiшального впливу на господарську
дiяльнiсть цих суб’єктiв.

Законом можуть бути встановленi особливостi здiйснення
антимонопольно�конкурентної полiтики щодо комунального сек�
тора економiки, а також додатковi вимоги та гарантiї права влас�
ностi Українського народу i права комунальної власностi при
реалiзацiї процедури банкрутства щодо суб’єктiв господарюван�
ня комунального сектора економiки.

Органи мiсцевого самоврядування несуть вiдповiдальнiсть
за наслiдки дiяльностi суб’єктiв господарювання, що належать
до комунального сектора економiки, на пiдставах, у межах i по�
рядку, визначених законом.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Якi чинники спричиняють необхiднiсть державного регу�
лювання господарського життя?

2. Назвiть напрями економiчної полiтики, що визначаються
державою.

3. Якi правовi форми державного регулювання економiки ви�
дiляють у теорiї господарського права?

4. Назвiть основнi засоби регулюючого впливу держави на дi�
яльнiсть суб’єктiв господарювання.

5. Яким чином здiйснюється лiцензування певних видiв гос�
подарської дiяльностi?

6. Назвiть пiдстави для анулювання лiцензiї.
7. Що таке торговий патент i в яких випадках вiн придбава�

ється?
8. За допомогою яких методiв держава впливає на поведiнку

суб’єктiв господарювання?
9. У чому полягають особливостi управлiння господарською

дiяльнiстю в державному секторi економiки?
10. У чому полягають особливостi управлiння господарською

дiяльнiстю в комунальному секторi економiки?
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ÏÐÀÂÎÂI ÇÀÑÀÄÈ ÇÀÕÈÑÒÓ
ÅÊÎÍÎÌI×ÍÎ¯ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖI¯

§ 1. Законодавство про захист економiчної
конкуренцiї. Види порушень законодавства

про економiчну конкуренцiю

Функцiонування ринкових вiдносин, в основi яких лежить
багатоукладна економiка, передбачає створення рiвних мож�
ливостей для суб’єктiв господарської дiяльностi, а також їхню
конкуренцiю, пiд якою розумiється змагальнiсть суб’єктiв гос�
подарювання, коли їхнi самостiйнi дiї обмежують можливостi
кожного з них впливати на загальнi умови реалiзацiї товарiв на
ринку i стимулюють виробництво тих товарiв, якi потребує спо�
живач.

З конкуренцiї, що iснує в умовах розвинених товарно�гро�
шових вiдносин, виростає класична монополiя. На вiдмiну вiд
неї «соцiалiстичний» монополiзм народився в умовах досить
специфiчних форм економiко�органiзацiйного розвитку нашої
держави в складi СРСР. Вiн є наслiдком свiдомої економiчної
полiтики соцiалiстичної держави (як носiя полiтичної влади i
власника основних засобiв виробництва) щодо планового ве�
дення народного господарства на основi застосування переваж�
но адмiнiстративно�командних методiв керiвництва економiкою,
що призвело, зрештою, до перетворення її в єдиний народно�
господарський комплекс. Монополiзм в нашiй державi є також
породженням полiтики концентрацiї та спецiалiзацiї виробниц�
тва та iнших сфер життєдiяльностi. Саме тому, визначивши в
Законi України вiд 3 серпня 1990 р. «Про економiчну самостiй�
нiсть України»1 змiст, мету i основнi принципи економiчної са�
мостiйностi України як суверенної держави, механiзм господа�
рювання, регулювання економiки i соцiальної сфери, органiзацiї
фiнансово�бюджетної, кредитної та грошової системи України,
Верховна Рада в постановi про реалiзацiю зазначеного закону
включила в перелiк законодавчих актiв, якi забезпечували б дiю

1 Вiдомостi Верховної Ради УРСР. — 1990. — № 34. — Ст. 500.



Закону «Про економiчну самостiйнiсть України», антимонополь�
не законодавство.

За час, що пройшов, зроблено вагомi кроки на шляху фор�
мування антимонопольного законодавства. Так, 18 лютого 1992 р.
було прийнято Закон України «Про обмеження монополiзму та
недопущення недобросовiсної конкуренцiї в пiдприємницькiй
дiяльностi»1, який визначав правовi основи обмеження i попе�
редження монополiзму, недопущення недобросовiсної конку�
ренцiї у пiдприємницькiй дiяльностi та здiйснення державного
контролю за додержанням норм антимонопольного законодав�
ства. З набуттям чинностi Законом України вiд 11 сiчня 2001 р.
«Про захист економiчної конкуренцiї»2 Закон «Про обмежен�
ня монополiзму та недопущення недобросовiсної конкуренцiї в
пiдприємницькiй дiяльностi» втратив чиннiсть. Верховна Рада
України 26 листопада 1993 р. прийняла Закон «Про Антимоно�
польний комiтет України»3, яким визначено правове становище
Комiтету, його органiв та посадових осiб. Правовi засади захис�
ту господарюючих суб’єктiв i споживачiв вiд недобросовiсної
конкуренцiї визначає Закон України вiд 7 червня 1996 р. «Про
захист вiд недобросовiсної конкуренцiї»4.

Порядок розгляду Антимонопольним комiтетом України i
його територiальними вiддiленнями справ про порушення анти�
монопольного законодавства визначається нормами роздiлiв VII
та ХI Закону «Про захист економiчної конкуренцiї» та при�
веденими у вiдповiднiсть до них Правилами розгляду справ
про порушення законодавства про захист економiчної конку�
ренцiї, затвердженими розпорядженням Антимонопольного ко�
мiтету України вiд 19 квiтня 1994 р. (в редакцiї розпорядження
вiд 29 червня 1998 р. зi змiнами i доповненнями вiд 12 лютого
2002 р.).

Таким чином, на сьогоднi законодавство про захист еконо�
мiчної конкуренцiї, яке ґрунтується на нормах, установлених
Конституцiєю України i складається з законiв України «Про
захист економiчної конкуренцiї», «Про Антимонопольний ко�
мiтет України», «Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї»,
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iнших нормативно�правових актiв, прийнятих вiдповiдно до цих
законiв, можна вважати сформованим.

Одним з основних нормативно�правових актiв законодавства
про захист економiчної конкуренцiї є Закон «Про захист еконо�
мiчної конкуренцiї», яким регулюються вiдносини органiв дер�
жавної влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнi�
стративно�господарського управлiння та контролю iз суб’єктами
господарювання; суб’єктiв господарювання з iншими суб’єктами
господарювання, iз споживачами, iншими юридичними та фiзич�
ними особами у зв’язку з економiчною конкуренцiєю.

Пiд економiчною конкуренцiєю (конкуренцiєю) вiдповiдно
до закону розумiється змагання мiж суб’єктами господарюван�
ня з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над
iншими суб’єктами господарювання, внаслiдок чого споживачi,
суб’єкти господарювання мають можливiсть вибирати мiж кiль�
кома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарюван�
ня не може визначати умови обороту товарiв на ринку.

Закон визначає групи порушень законодавства про захист
економiчної конкуренцiї, однiєю з яких є антиконкурентнi уз�
годженi дiї суб’єктiв господарювання.

Узгодженими дiями вiдповiдно до статтi 5 Закону є укладен�
ня суб’єктами господарювання угод у будь�якiй формi, прий�
няття об’єднаннями рiшень у будь�якiй формi, а також будь�яка
iнша погоджена конкурентна поведiнка (дiяльнiсть, бездiяль�
нiсть) суб’єктiв господарювання.

Узгодженими дiями є також створення суб’єкта господарю�
вання, об’єднання, метою чи наслiдком створення якого є коор�
динацiя конкурентної поведiнки мiж суб’єктами господарюван�
ня, що створили зазначений суб’єкт господарювання, об’єднан�
ня, або мiж ними та новоствореним суб’єктом господарювання,
або вступ до такого об’єднання.

Особи, якi чинять або мають намiр чинити узгодженi дiї, є
учасниками узгоджених дiй.

Стаття 6 Закону визначає антиконкурентнi узгодженi дiї як
узгодженi дiї, якi призвели чи можуть призвести до недопущен�
ня, усунення чи обмеження конкуренцiї.

Антиконкурентними узгодженими дiями, зокрема, визнають�
ся узгодженi дiї, якi стосуються:

1) встановлення цiн чи iнших умов придбання або реалiза�
цiї товарiв;
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2) обмеження виробництва, ринкiв товарiв, технiко�техно�
логiчного розвитку, iнвестицiй або встановлення контролю над
ними;

3) розподiлу ринкiв чи джерел постачання за територiаль�
ним принципом, асортиментом товарiв, обсягом їх реалiзацiї чи
придбання, за колом продавцiв, покупцiв або споживачiв чи за
iншими ознаками;

4) спотворення результатiв торгiв, аукцiонiв, конкурсiв, тен�
дерiв;

5) усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихiд
з ринку) iнших суб’єктiв господарювання, покупцiв, продавцiв;

6) застосування рiзних умов до рiвнозначних угод з iншими
суб’єктами господарювання, що ставить останнiх у невигiдне ста�
новище в конкуренцiї;

7) укладення угод за умови прийняття iншими суб’єктами
господарювання додаткових зобов’язань, якi за своїм змiстом або
згiдно з торговими та iншими чесними звичаями в пiдприєм�
ницькiй дiяльностi не стосуються предмета цих угод;

8) суттєвого обмеження конкурентоспроможностi iнших су�
б’єктiв господарювання на ринку без об’єктивно виправданих
на те причин.

Антиконкурентними узгодженими дiями вважається також
вчинення суб’єктами господарювання схожих дiй (бездiяльнос�
тi) на ринку товару, якi призвели чи можуть призвести до недо�
пущення, усунення чи обмеження конкуренцiї у разi, якщо ана�
лiз ситуацiї на ринку товару спростовує наявнiсть об’єктивних
причин для вчинення таких дiй (бездiяльностi).

Вчинення антиконкурентних узгоджених дiй забороняється
i тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

Разом з тим зазначенi вище узгодженi дiї можуть бути до�
зволенi вiдповiдними органами Антимонопольного комiтету
України, якщо їх учасники доведуть, що цi дiї сприяють:

вдосконаленню виробництва, придбанню або реалiзацiї то�
вару;

технiко�технологiчному, економiчному розвитку;
розвитку малих або середнiх пiдприємцiв;
оптимiзацiї експорту чи iмпорту товарiв;
розробленню та застосуванню унiфiкованих технiчних умов

або стандартiв на товари;
рацiоналiзацiї виробництва.
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Проте, зазначенi узгодженi дiї не можуть бути дозволенi
органами Антимонопольного комiтету України, якщо конку�
ренцiя суттєво обмежується на всьому ринку чи в значнiй його
частинi.

Вчинення узгоджених дiй забороняється до отримання в
установленому порядку дозволу органiв Антимонопольного ко�
мiтету або Кабiнету Мiнiстрiв України1.

Особа, що вчинила антиконкурентнi узгодженi дiї, але ранi�
ше за iнших учасникiв цих дiй добровiльно повiдомила про це
Антимонопольний комiтет України чи його територiальне вiд�
дiлення та надала iнформацiю, яка має суттєве значення для
прийняття рiшення у справi, звiльняється вiд вiдповiдальностi
за вчинення антиконкурентних узгоджених дiй, передбаченої
статтею 52 Закону.

Разом з тим така особа не може бути звiльнена вiд вiдповi�
дальностi, якщо вона:

не вжила ефективних заходiв стосовно припинення нею ан�
тиконкурентних узгоджених дiй пiсля повiдомлення про них
Антимонопольному комiтету України;

була iнiцiатором чи забезпечувала керiвництво антиконку�
рентними узгодженими дiями;

не надала всiх доказiв або iнформацiї стосовно вчинення нею
порушення, про якi їй було вiдомо та якi вона могла безпере�
шкодно отримати.

Вiдповiдно до статтi 12 Закону «Про захист економiчної кон�
куренцiї» суб’єкт господарювання займає монопольне (домiну�
юче) становище на ринку товару, якщо:

на цьому ринку у нього немає жодного конкурента;
не зазнає значної конкуренцiї внаслiдок обмеженостi мож�

ливостей доступу iнших суб’єктiв господарювання щодо закупiв�
лi сировини, матерiалiв та збуту товарiв, наявностi бар’єрiв для
доступу на ринок iнших суб’єктiв господарювання, наявностi
пiльг чи iнших обставин.

Монопольним (домiнуючим) вважається становище суб’єк�
та господарювання, частка якого на ринку товару перевищує
35 вiдсоткiв, якщо вiн не доведе, що зазнає значної конкуренцiї.

Монопольним (домiнуючим) також може бути визнане ста�
новище суб’єкта господарювання, якщо його частка на ринку
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товару становить 35 або менше вiдсоткiв, але вiн не зазнає знач�
ної конкуренцiї, зокрема внаслiдок порiвняно невеликого роз�
мiру часток ринку, якi належать конкурентам.

Вважається, що кожен iз двох чи бiльше суб’єктiв господа�
рювання займає монопольне (домiнуюче) становище на рин�
ку товару, якщо стосовно певного виду товару мiж ними немає
конкуренцiї або є незначна конкуренцiя i щодо них, разом узя�
тих, виконується одна з умов, передбачених ч. 1 ст. 12 Закону,
тобто на цьому ринку у них немає жодного конкурента або вони
не зазнають значної конкуренцiї.

Монопольним (домiнуючим) вважається також становище
кожного з кiлькох суб’єктiв господарювання, якщо стосовно них
виконуються такi умови:

сукупна частка не бiльше нiж трьох суб’єктiв господарюван�
ня, яким на одному ринку належать найбiльшi частки на ринку,
перевищує 50 вiдсоткiв;

сукупна частка не бiльше нiж п’яти суб’єктiв господарюван�
ня, яким на одному ринку належать найбiльшi частки на ринку,
перевищує 70 вiдсоткiв —

i при цьому вони не доведуть, що стосовно них не викону�
ються умови частини четвертої статтi 12 Закону.

Саме по собi монопольне становище того або iншого суб’єк�
та господарювання не визнається порушенням антимонопольно�
го законодавства. Таким порушенням Закон «Про захист еконо�
мiчної конкуренцiї» визнає зловживання монопольним станови�
щем на ринку.

Вiдповiдно до статтi 13 зазначеного закону зловживанням
монопольним (домiнуючим) становищем на ринку є дiї чи бездi�
яльнiсть суб’єкта господарювання, який займає монопольне (до�
мiнуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвес�
ти до недопущення, усунення чи обмеження конкуренцiї, або
ущемлення iнтересiв iнших суб’єктiв господарювання чи спожи�
вачiв, якi були б неможливими за умов iснування значної кон�
куренцiї на ринку.

Зловживанням монопольним (домiнуючим) становищем на
ринку, зокрема, визнається:

1) встановлення таких цiн чи iнших умов придбання або реа�
лiзацiї товару, якi неможливо було б встановити за умов iсну�
вання значної конкуренцiї на ринку;
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2) застосування рiзних цiн чи рiзних iнших умов до рiвно�
значних угод з суб’єктами господарювання, продавцями чи по�
купцями без об’єктивно виправданих на те причин;

3) обумовлення укладання угод прийняттям суб’єктом гос�
подарювання додаткових зобов’язань, якi за своєю природою
або згiдно з торговими та iншими чесними звичаями у пiдпри�
ємницькiй дiяльностi не стосуються предмета договору;

4) обмеження виробництва, ринкiв або технiчного розвитку,
що завдало чи може завдати шкоди iншим суб’єктам господа�
рювання, покупцям, продавцям;

5) часткова або повна вiдмова вiд придбання або реалiзацiї
товару за вiдсутностi альтернативних джерел реалiзацiї чи при�
дбання;

6) суттєве обмеження конкурентоспроможностi iнших су�
б’єктiв господарювання на ринку без об’єктивно виправданих
на те причин;

7) створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку)
чи усунення з ринку продавцiв, покупцiв, iнших суб’єктiв гос�
подарювання.

Зловживання монопольним (домiнуючим) становищем на
ринку забороняється i тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з
законом.

Зловживання монопольним становищем на ринку становлять
другу групу порушень антимонопольного законодавства.

До третьої групи порушень входять антиконкурентнi дiї
органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмi�
нiстративно�господарського управлiння та контролю. Такими
дiями стаття 15 Закону «Про захист економiчної конкуренцiї»
визнає прийняття будь�яких актiв (рiшень, наказiв, розпоря�
джень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказiвок,
укладення угод або будь�якi iншi дiї чи бездiяльнiсть органiв
влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстра�
тивно�господарського управлiння та контролю (колегiального
органу чи посадової особи), якi призвели або можуть призвес�
ти до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення кон�
куренцiї.

Антиконкурентними дiями органiв влади, органiв мiсцевого
самоврядування, органiв адмiнiстративно�господарського управ�
лiння та контролю, зокрема, визнаються:
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заборона або перешкоджання створенню нових пiдприємств
чи здiйснення пiдприємництва в iнших органiзацiйних формах
у будь�якiй сферi дiяльностi, а також встановлення обмежень
на здiйснення окремих видiв дiяльностi, на виробництво, при�
дбання чи реалiзацiю певних видiв товарiв;

пряме або опосередковане примушення суб’єктiв господа�
рювання до вступу в асоцiацiї, концерни, мiжгалузевi, регiональ�
нi чи iншi форми об’єднань або здiйснення узгоджених дiй кон�
центрацiї суб’єктiв господарювання в iнших формах;

пряме або опосередковане примушення суб’єктiв господа�
рювання до прiоритетного укладення договорiв, першочергової
поставки товарiв певному колу споживачiв чи першочергового
їх придбання у певних продавцiв;

будь�яка дiя, спрямована на централiзований розподiл то�
варiв, а також розподiл ринкiв мiж суб’єктами господарюван�
ня за територiальним принципом, асортиментом товарiв, обся�
гом їх реалiзацiї чи закупiвель або за колом споживачiв чи про�
давцiв;

встановлення заборони на реалiзацiю певних товарiв з одно�
го реґiону країни в iншому або надання дозволу на реалiзацiю
товарiв з одного реґiону в iншому в певному обсязi чи за вико�
нання певних умов;

надання окремим суб’єктам господарювання або групам су�
б’єктiв господарювання пiльг чи iнших переваг, якi ставлять їх
у привiлейоване становище стосовно конкурентiв, що призво�
дить або може призвести до недопущення, усунення, обмежен�
ня чи спотворення конкуренцiї;

дiя, внаслiдок якої окремим суб’єктам господарювання або
групам суб’єктiв господарювання створюються несприятливi
чи дискримiнацiйнi умови дiяльностi порiвняно з конкурен�
тами;

дiя, якою встановлюються не передбаченi законами Украї�
ни заборони та обмеження самостiйностi пiдприємств, у тому
числi щодо придбання чи реалiзацiї товарiв, цiноутворення, фор�
мування програм дiяльностi та розвитку, розпорядження при�
бутком.

Вчинення антиконкурентних дiй органiв влади, органiв мiс�
цевого самоврядування, органiв адмiнiстративно�господарсько�
го управлiння та контролю забороняється i тягне за собою вiд�
повiдальнiсть згiдно з законом.
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Органам влади та органам мiсцевого самоврядування забо�
роняється делегування окремих владних повноважень об’єднан�
ням, пiдприємствам та iншим суб’єктам господарювання, якщо
це призводить або може призвести до недопущення, усунення,
обмеження чи спотворення конкуренцiї.

Статтею 17 Закону «Про захист економiчної конкуренцiї»
забороняються дiї чи бездiяльнiсть органiв влади, органiв мiс�
цевого самоврядування, органiв адмiнiстративно�господарсько�
го управлiння та контролю (колегiального органу чи посадової
особи), що полягають у схиленнi суб’єктiв господарювання, ор�
ганiв влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнi�
стративно�господарського управлiння та контролю до порушень
законодавства про захист економiчної конкуренцiї, створеннi
умов для вчинення таких порушень чи їх легiтимацiї.

Четверту групу порушень законодавства про захист еконо�
мiчної конкуренцiї складає обмежувальна та дискримiнацiйна
дiяльнiсть суб’єктiв господарювання, об’єднань, яка полягає в то�
му, що суб’єктам господарювання, об’єднанням забороняється
схиляти iнших суб’єктiв господарювання до вчинення порушень
законодавства про захист економiчної конкуренцiї чи сприяти
вчиненню таких порушень, а також примушувати iнших суб’єк�
тiв господарювання:

до антиконкурентних узгоджених дiй, визначених ст. 6 За�
кону;

до узгоджених дiй, визначених ст. 7, 8, 9 та 10 Закону;
до участi у концентрацiї суб’єктiв господарювання, визначе�

ної ст. 22 Закону (ст. 18 Закону «Про захист економiчної конку�
ренцiї»).

Суб’єктам господарювання, якi отримали дозвiл вiдповiд�
них органiв Антимонопольного комiтету України на узгодженi
дiї, забороняється встановлювати щодо господарської дiяльнос�
тi суб’єктiв господарювання обмеження, якi, як правило, не за�
стосовуються до iнших суб’єктiв господарювання, або застосо�
вувати без об’єктивно виправданих причин рiзний пiдхiд до рiз�
них суб’єктiв господарювання. Статтею 19 Закону встановлено
й iншi заборони неправомiрного використання суб’єктами гос�
подарювання ринкового становища.

Суб’єктам господарювання, що мають значно бiльший рин�
ковий вплив порiвняно з малими або середнiми пiдприємцями,
якi є їх конкурентами, забороняється створення перешкод у гос�
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подарськiй дiяльностi малим або середнiм пiдприємцям (дис�
кримiнацiя конкурентiв суб’єктами господарювання), зокрема
вчинення дiй, заборонених згiдно з ч. 1 та 3 ст. 19 Закону.

Статтею 21 Закону «Про захист економiчної конкуренцiї»
не допускається обмежувальна дiяльнiсть об’єднань (об’єднань
юридичних та (або) фiзичних осiб, у тому числi об’єднань пiд�
приємств, а також громадських органiзацiй) шляхом вiдмови
суб’єктовi господарювання у прийняттi до такого об’єднання,
яка ставить його у невигiдне становище в конкуренцiї, якщо та�
ка вiдмова є необґрунтованою i невиправданою.

Значної шкоди розвитку конкуренцiї в економiцi України
завдає недобросовiсна конкуренцiя — будь�якi дiї у конкуренцiї,
що суперечать правилам, торговим та iншим чесним звичаям у
пiдприємницькiй дiяльностi (ч. 1 ст. 1 Закону «Про захист вiд
недобросовiсної конкуренцiї»).

Закон України «Про захист вiд недобросовiсної конкурен�
цiї» визнає недобросовiсною конкуренцiєю, зокрема, такi дiї:

— неправомiрне використання чужих позначень, рекламних
матерiалiв, упаковки;

— неправомiрне використання товару iншого виробника;
— копiювання зовнiшнього вигляду виробу;
— порiвняльна реклама;
— дискредитацiя господарюючого суб’єкта (пiдприємця);
— купiвля�продаж товарiв, виконання робiт, надання послуг

iз примусовим асортиментом;
— схилення до бойкоту господарюючого суб’єкта (пiдпри�

ємця);
— схилення постачальника до дискримiнацiї покупця (за�

мовника);
— схилення господарюючого суб’єкта (пiдприємця) до ро�

зiрвання договору з конкурентом; пiдкуп працiвника постачаль�
ника;

— пiдкуп працiвника покупця (замовника);
— досягнення неправомiрних переваг у конкуренцiї;
— неправомiрне збирання комерцiйної таємницi;
— розголошення комерцiйної таємницi;
— схилення до розголошення комерцiйної таємницi;
— неправомiрне використання комерцiйної таємницi (ст. ст.4—

19 Закону).
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§ 2. Правове становище
Антимонопольного комiтету

Державна полiтика у сферi розвитку економiчної конку�
ренцiї та обмеження монополiзму в господарськiй дiяльностi,
здiйснення заходiв щодо демонополiзацiї економiки, фiнансо�
вої, матерiально�технiчної, iнформацiйної, консультативної та
iншої пiдтримки суб’єктiв господарювання, якi сприяють роз�
витку конкуренцiї, здiйснюється органами державної влади, ор�
ганами мiсцевого самоврядування та органами адмiнiстратив�
но�господарського управлiння та контролю. З метою забезпе�
чення державного контролю за дотриманням законодавства про
захист економiчної конкуренцiї, захисту iнтересiв суб’єктiв гос�
подарювання та споживачiв вiд його порушень утворено спецi�
альний державних орган — Антимонопольний комiтет України.
Основними завданнями Антимонопольного комiтету України є:

здiйснення державного контролю за додержанням законо�
давства про захист економiчної конкуренцiї;

захист законних iнтересiв суб’єктiв господарювання та спо�
живачiв шляхом застосування заходiв щодо запобiгання i при�
пинення порушень законодавства про захист економiчної кон�
куренцiї, накладання стягнень за порушення цього законодав�
ства в межах своїх повноважень;

сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї у всiх сферах
економiки.

Правове становище Антимонопольного комiтету України
визначене Законом «Про Антимонопольний комiтет України»,
а його дiяльнiсть щодо контролю за концентрацiєю суб’єктiв го�
сподарювання, розгляду заяв та справ про надання дозволу на
узгодженi дiї, концентрацiю суб’єктiв господарювання, розгля�
ду справ про порушення законодавства про захист економiчної
конкуренцiї та про недобросовiсну конкуренцiю регламентуєть�
ся законами «Про захист економiчної конкуренцiї» та «Про за�
хист вiд недобросовiсної конкуренцiї».

Антимонопольний комiтет та утворенi ним територiальнi вiд�
дiлення (в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi
та Севастополi) становлять систему органiв Антимонопольного
комiтету України, яку очолює Голова Комiтету.

Антимонопольний комiтет вiдповiдно до покладених на ньо�
го завдань:
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контролює дотримання антимонопольного законодавства
при створеннi, реорганiзацiї, лiквiдацiї господарюючих суб’єк�
тiв; при перетвореннi органiв управлiння в об’єднання пiдпри�
ємцiв, придбаннi часток (акцiй, паїв), активiв господарських то�
вариств та пiдприємств; при здiйсненнi господарської дiяльнос�
тi пiдприємцями та при реалiзацiї повноважень центральних i
мiсцевих органiв державної виконавчої влади, мiсцевого та регi�
онального самоврядування щодо пiдприємцiв;

розглядає справи про порушення антимонопольного законо�
давства та приймає рiшення за результатами розгляду в межах
своїх повноважень;

звертається до суду чи господарського суду з позовами (за�
явами) у зв’язку з порушеннями антимонопольного законодав�
ства, в тому числi:

а) про визнання недiйсними актiв центральних та мiсцевих
органiв державної виконавчої влади, органiв мiсцевого й регiо�
нального самоврядування та припинення ними дiй, що обмежу�
ють конкуренцiю, в разi невиконання ними у встановленi стро�
ки розпорядження Антимонопольного комiтету про скасування
неправомiрних актiв, припинення правопорушень тощо;

б) про вiдшкодування збиткiв, заподiяних порушенням ан�
тимонопольного законодавства;

в) про вилучення прибутку, незаконно одержаного суб’єк�
тами пiдприємницької дiяльностi в результатi порушення анти�
монопольного законодавства;

г) з iнших пiдстав, передбачених чинним законодавством, а
також надсилають до суду протоколи про адмiнiстративнi пору�
шення для накладання штрафiв на посадових осiб вiдповiдно до
чинного законодавства;

дає рекомендацiї державним органам щодо провадження за�
ходiв, спрямованих на розвиток пiдприємництва i конкуренцiї;

бере участь у розробцi та вносить у встановленому порядку
проекти актiв законодавства, що регулюють питання розвитку
конкуренцiї, антимонопольної полiтики та демонополiзацiї еко�
номiки;

бере участь в укладеннi мiждержавних угод, розробцi й реа�
лiзацiї мiжнародних проектiв та програм, а також здiйснює спiв�
робiтництво з державними органами i неурядовими органiзацiя�
ми iноземних держав та мiжнародними органiзацiями з питань,
що належать до компетенцiї Антимонопольного комiтету;
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узагальнює практику застосування антимонопольного зако�
нодавства, розробляє пропозицiї щодо його вдосконалення;

розробляє i органiзовує провадження заходiв, спрямованих
на запобiгання порушень антимонопольного законодавства;

систематично iнформує населення України про свою дiяль�
нiсть;

здiйснює iншi дiї з метою контролю за дотриманням анти�
монопольного законодавства.

Антимонопольний комiтет України утворюється у складi Го�
лови та десяти державних уповноважених.

Державнi уповноваженi є незалежними у здiйсненнi покла�
дених на них повноважень щодо контролю за дотриманням анти�
монопольного законодавства та пiд час розгляду справ про його
порушення. Для виконання покладених на них функцiй держав�
нi уповноваженi надiленi широкими правами, серед яких, напри�
клад, право безперешкодно входити на пiдприємства i в органi�
зацiї, мати доступ до документiв та iнших матерiалiв, необхiд�
них для проведення перевiрки; право вимагати уснi або письмовi
пояснення посадових осiб та громадян; право розглядати спра�
ви про порушення антимонопольного законодавства та iн.

Вимоги державних уповноважених та голiв територiальних
вiддiлень Антимонопольного комiтету України в межах їхнiх
повноважень є обов’язковими для виконання у визначенi ними
строки, якщо iнше не перебачене чинним законодавством. Не�
виконання зазначених вимог тягне за собою передбачену зако�
ном вiдповiдальнiсть.

Територiальне вiддiлення Антимонопольного комiтету Украї�
ни є органом Антимонопольного комiтету України, утвореним
для реалiзацiї завдань, покладених на Комiтет Законом Украї�
ни «Про Антимонопольний комiтет України», iншими актами
законодавства про Антимонопольний комiтет України.

Положення про територiальне вiддiлення Антимонопольно�
го комiтету України затверджене розпорядженням Антимоно�
польного комiтету України 23 лютого 2001 р.1.

Вiддiлення утворюється Комiтетом в Автономнiй Респуб�
лiцi Крим, областях, мiстах Києвi i Севастополi, iнших адмiнi�
стративно�територiальних одиницях, йому пiдпорядковане i пiд�
звiтне.
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Вiддiлення є юридичною особою, має самостiйний баланс,
реєстрацiйнi рахунки в Державному казначействi України, пе�
чатку iз зображенням Державного Герба України i своїм найме�
нуванням.

Основними завданнями вiддiлення є:
здiйснення державного контролю за дотриманням антимо�

нопольного законодавства;
запобiгання, виявлення i припинення порушень антимоно�

польного законодавства;
контроль за економiчною концентрацiєю;
сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї.
Свої завдання вiддiлення здiйснює у вiдповiдному регiонi, а

у випадках, передбачених законодавством, та за дорученням Го�
лови Комiтету — за межами регiону.

§ 3. Контроль за концентрацiєю
суб’єктiв господарювання

З метою запобiгання монополiзацiї1 товарних ринкiв, зло�
вживання монопольним (домiнуючим) становищем, обмежен�
ня конкуренцiї органи Антимонопольного комiтету України
здiйснюють державний контроль за концентрацiєю суб’єктiв гос�
подарювання.

Вiдповiдно до частини 2 статтi 22 Закону «Про захист еко�
номiчної конкуренцiї» концентрацiєю визнається:

1) злиття суб’єктiв господарювання або приєднання одного
суб’єкта господарювання до iншого;

2) набуття безпосередньо або через iнших осiб контролю од�
ним або кiлькома суб’єктами господарювання над одним або кi�
лькома суб’єктами господарювання чи частинами суб’єктiв гос�
подарювання, зокрема, шляхом:

а) безпосереднього або опосередкованого придбання, набут�
тя у власнiсть iншим способом активiв у виглядi цiлiсного май�
нового комплексу або структурного пiдроздiлу суб’єкта госпо�
дарювання, одержання в управлiння, оренду, лiзинг, концесiю
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чи набуття в iнший спосiб права користування активами у ви�
глядi цiлiсного майнового комплексу або структурного пiдроз�
дiлу суб’єкта господарювання, в тому числi придбання активiв
суб’єкта господарювання, що лiквiдується;

б) призначення або обрання на посаду керiвника, заступни�
ка керiвника спостережної ради, правлiння, iншого наглядового
чи виконавчого органу суб’єкта господарювання особи, яка вже
обiймає одну чи кiлька з перелiчених посад в iнших суб’єктах
господарювання, або створення ситуацiї, при якiй бiльше поло�
вини посад членiв спостережної ради, правлiння, iнших нагля�
дових чи виконавчих органiв двох чи бiльше суб’єктiв господа�
рювання обiймають однi й тi самi особи.

3) створення суб’єкта господарювання двома i бiльше суб’єк�
тами господарювання, який протягом тривалого перiоду буде
самостiйно здiйснювати господарську дiяльнiсть, але при цьо�
му таке створення не призводить до координацiї конкурентної
поведiнки мiж суб’єктами господарювання, що створили цей
суб’єкт господарювання, або мiж ними та новоствореним суб’єк�
том господарювання.

4) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у
власнiсть iншим способом чи одержання в управлiння часток
(акцiй, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або
50 вiдсоткiв голосiв у вищому органi управлiння вiдповiдного
суб’єкта господарювання.

Така концентрацiя може бути здiйснена лише за умови по�
переднього отримання дозволу Антимонопольного комiтету
України чи його адмiнiстративної колегiї у випадках, передба�
чених ч. 2 ст. 22 Закону та iншими нормативно�правовими акта�
ми, коли сукупна вартiсть активiв або сукупний обсяг реалiзацiї
товарiв учасникiв концентрацiї, з урахуванням вiдносин конт�
ролю, за останнiй фiнансовий рiк, у тому числi за кордоном, пе�
ревищує суму, еквiвалентну 12 мiльйонам євро, визначену за
офiцiйним валютним курсом, встановленим Нацiональним бан�
ком України, що дiяв в останнiй день фiнансового року, i при
цьому:

1) вартiсть (сукупна вартiсть) активiв або обсяг (сукупний
обсяг) реалiзацiї товарiв, у тому числi за кордоном, не менш як
у двох учасникiв концентрацiї, з урахуванням вiдносин контро�
лю, перевищує суму, еквiвалентну 1 мiльйону євро, визначену
за курсом Нацiонального банку України, що дiяв в останнiй
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день фiнансового року у кожного, та вартiсть (сукупна вартiсть)
активiв або обсяг (сукупний обсяг) реалiзацiї товарiв в Українi
хоча б одного учасника концентрацiї, з урахуванням вiдносин
контролю, перевищує суму, еквiвалентну 1 мiльйону євро, ви�
значену за курсом Нацiонального банку України, що дiяв в остан�
нiй день фiнансового року.

2) у випадках, передбачених ч. 2 ст. 22 Закону та iншими нор�
мативно�правовими актами, незалежно вiд сукупної вартостi
активiв або сукупного обсягу реалiзацiї товарiв учасникiв кон�
центрацiї, коли:

частка на певному ринку товару будь�якого учасника кон�
центрацiї або сукупна частка учасникiв концентрацiї, з урахуван�
ням вiдносин контролю, перевищує 35 вiдсоткiв, та концентра�
цiя вiдбувається на цьому чи сумiжному з ним ринку товару.

Концентрацiя, яка потребує дозволу, забороняється до на�
дання дозволу на її здiйснення. До надання такого дозволу учас�
ники концентрацiї зобов’язанi утримуватися вiд дiй, якi можуть
призвести до обмеження конкуренцiї та неможливостi вiднов�
лення початкового стану.

Вiдповiдно до ст. 26 Закону «Про захист економiчної конку�
ренцiї» учасники узгоджених дiй, учасники концентрацiї, орга�
ни влади, органи мiсцевого самоврядування, органи адмiнiстра�
тивно�господарського управлiння та контролю у порядку, вста�
новленому Антимонопольним комiтетом України, звертаються:
iз заявою про надання дозволу на узгодженi дiї — до Антимоно�
польного комiтету України чи його територiальних вiддiлень; iз
заявою про надання дозволу на концентрацiю — до Антимоно�
польного комiтету України.

За подання заяв про надання дозволу на узгодженi дiї або
концентрацiю справляється плата в розмiрах, передбачених ч. 2
ст. 34 Закону «Про захист економiчної конкуренцiї».

Заява вважається прийнятою до розгляду пiсля 15 днiв з дня
її надходження, якщо протягом цього часу державний уповно�
важений Антимонопольного комiтету України, голова його те�
риторiального вiддiлення не повернули заявнику заяву iз по�
вiдомленням, що вона та iншi документи не вiдповiдають вста�
новленим Антимонопольним комiтетом України вимогам i це
перешкоджає її розгляду.

Якщо дозвiл на узгодженi дiї було надано органами Анти�
монопольного комiтету України на конкретно визначений строк,
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суб’єкти господарювання мають право звернутися до органiв Ан�
тимонопольного комiтету України iз заявою про продовження
дiї дозволу. Така заява подається за три мiсяцi до закiнчення
строку дiї дозволу.

Органи Антимонопольного комiтету України розглядають
заяву про надання дозволу на узгодженi дiї протягом трьох мi�
сяцiв, а заяву про надання дозволу на концентрацiю — протя�
гом тридцяти днiв з дня прийняття її до розгляду вiдповiдним
органом Антимонопольного комiтету України.

Якщо протягом строку розгляду заяви органи Антимоно�
польного комiтету України не розпочали розгляду справи про
узгодженi дiї чи концентрацiю, рiшення про надання дозволу на
узгодженi дiї чи концентрацiю вважається прийнятим.

У разi виявлення пiдстав для заборони узгоджених дiй, кон�
центрацiї, а також у разi необхiдностi проведення складного по�
глибленого дослiдження чи експертизи вiдповiднi органи Анти�
монопольного комiтету України розпочинають розгляд справи
про узгодженi дiї чи концентрацiю, про що приймається розпо�
рядження та письмово повiдомляється особа, яка подала заяву.
Разом iз повiдомленням про початок розгляду справи надсила�
ється перелiк iнформацiї, яку заявник повинен надати для прий�
няття органами Антимонопольного комiтету України рiшення
у справi.

Строк розгляду справи про узгодженi дiї чи концентрацiю
не повинен перевищувати трьох мiсяцiв. Якщо протягом строку
розгляду справи рiшення не прийнято, вважається, що на узго�
дженi дiї чи концентрацiю надано дозвiл.

Рiшення органiв Антимонопольного комiтету України про
надання дозволу на узгодженi дiї, концентрацiю може бути обу�
мовлено виконанням учасниками узгоджених дiй, концентрацiї
певних вимог i зобов’язань, якi усувають або пом’якшують нега�
тивний вплив узгоджених дiй, концентрацiї на конкуренцiю.
Такi умови i зобов’язання можуть стосуватися, зокрема, обме�
ження стосовно управлiння, користування чи розпорядження
майном, а також зобов’язання суб’єкта господарювання здiйс�
нити вiдчуження майна.

Рiшення про надання дозволу на узгодженi дiї може бути на�
дано на невизначений або конкретно визначений строк, який,
як правило, не повинен перевищувати п’яти рокiв.
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Iнформацiя про прийнятi рiшення за результатами розгля�
ду заяв, справ про узгодженi дiї, концентрацiю може бути опуб�
лiкована в «Офiцiйному вiснику України», iнших друкованих
чи електронних засобах масової iнформацiї або оприлюднена в
iнший спосiб.

У тридцятиденний строк вiд дня прийняття рiшення Анти�
монопольним комiтетом України про заборону узгоджених дiй
чи концентрацiї учасники узгоджених дiй, учасники концентра�
цiї, органи влади, органи мiсцевого самоврядування, органи адмi�
нiстративно�господарського управлiння та контролю можуть
звернутися до Кабiнету Мiнiстрiв України iз заявою про надан�
ня дозволу на вiдповiднi узгодженi дiї чи концентрацiю. Кабi�
нет Мiнiстрiв України приймає мотивоване рiшення про надан�
ня дозволу на узгодженi дiї, концентрацiю або про вiдмову у на�
даннi такого дозволу.

Процедура надання Кабiнетом Мiнiстрiв України такого
дозволу визначається Порядком надання Кабiнетом Мiнiстрiв
України дозволу на узгодженi дiї, концентрацiю суб’єктiв госпо�
дарювання, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украї�
ни вiд 28 лютого 2002 р. № 2191.

§ 4. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства
про захист економiчної конкуренцiї

Питанням вiдповiдальностi за порушення законодавства про
захист економiчної конкуренцiї присвячений роздiл VIII Зако�
ну «Про захист економiчної конкуренцiї».

Згiдно зi ст. 50 Закону порушеннями законодавства про за�
хист економiчної конкуренцiї є:

1) антиконкурентнi узгодженi дiї;
2) зловживання монопольним (домiнуючим) становищем;
3) антиконкурентнi дiї органiв влади, органiв мiсцевого са�

моврядування, органiв адмiнiстративно�господарського управ�
лiння та контролю;

4) невиконання рiшення, попереднього рiшення органiв Ан�
тимонопольного комiтету України або їх виконання не в повно�
му обсязi;
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5) здiйснення учасниками узгоджених дiй�суб’єктами гос�
подарювання дiй, заборонених згiдно з ч. 5 ст. 10 Закону;

6) делегування повноважень органiв влади чи органiв мiс�
цевого самоврядування у випадках, заборонених згiдно iз ст. 16
Закону;

7) вчинення дiй, заборонених згiдно iз ст. 17 Закону;
8) обмежувальна та дискримiнацiйна дiяльнiсть, заборонена

згiдно iз ч. 2 ст. 18, ст. 19 i 20 Закону;
9) обмежувальна дiяльнiсть, заборонена згiдно iз ч. 1 ст. 18

Закону;
10) недотримання умов, передбачених пунктом 2 ч. 3 ст. 22

Закону;
11) порушення положень погоджених з органами Антимо�

нопольного комiтету України установчих документiв суб’єкта
господарювання, створеного в результатi концентрацiї, якщо це
призводить до обмеження конкуренцiї;

12) концентрацiя без отримання вiдповiдного дозволу орга�
нiв Антимонопольного комiтету України, у разi якщо наявнiсть
такого дозволу необхiдна;

13) неподання iнформацiї Антимонопольному комiтету Украї�
ни, його територiальному вiддiленню у встановленi органами
Антимонопольного комiтету України, головою його територi�
ального вiддiлення чи нормативно�правовими актами строки;

14) подання iнформацiї в неповному обсязi Антимонополь�
ному комiтету України, його територiальному вiддiленню у вста�
новленi органами Антимонопольного комiтету України, головою
його територiального вiддiлення чи нормативно�правовими ак�
тами строки;

15) подання недостовiрної iнформацiї Антимонопольному
комiтету України, його територiальному вiддiленню;

16) створення перешкод працiвникам Антимонопольного ко�
мiтету України, його територiального вiддiлення у проведеннi
перевiрок, огляду, вилученнi чи накладеннi арешту на майно,
документи, предмети чи iншi носiї iнформацiї;

17) надання рекомендацiй суб’єктами господарювання, об’єд�
наннями, органами влади, органами мiсцевого самоврядування,
органами адмiнiстративно�господарського управлiння та конт�
ролю, що схиляють до вчинення порушень законодавства про
захист економiчної конкуренцiї чи сприяють вчиненню таких
порушень;
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18) обмеження в господарськiй дiяльностi суб’єкта господа�
рювання у вiдповiдь на те, що вiн звернувся до Антимонополь�
ного комiтету України, його територiального вiддiлення iз за�
явою про порушення законодавства про захист економiчної кон�
куренцiї;

19) невиконання учасниками узгоджених дiй, концентрацiї
вимог i зобов’язань, якими було обумовлене рiшення про на�
дання дозволу на узгодженi дiї, концентрацiю;

20) обмежувальна дiяльнiсть об’єднань, заборонена згiдно зi
ст. 21 Закону.

За порушення законодавства про захист економiчної конку�
ренцiї до суб’єктiв господарювання застосовуються такi види
санкцiй:

1. Штрафи вiдповiдно до ст. 52 Закону «Про захист еконо�
мiчної конкуренцiї» накладаються органами Антимонопольно�
го комiтету на об’єднання, суб’єктiв господарювання за такi по�
рушення:

а) антиконкурентнi узгодженi дiї; зловживання монополь�
ним (домiнуючим) становищем; невиконання рiшення, поперед�
нього рiшення органiв Антимонопольного комiтету або їх вико�
нання не в повному обсязi — у розмiрi до десяти вiдсоткiв дохо�
ду (виручки) суб’єкта господарювання вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) за останнiй звiтний рiк, що передував
року, за який накладається штраф. У разi наявностi незаконно
одержаного прибутку, який перевищує десять вiдсоткiв зазна�
ченого доходу (виручки), штраф накладається у розмiрi, що не
перевищує потрiйного розмiру незаконно одержаного прибут�
ку. Якщо доходу (виручки) немає або вiдповiдач на вимогу ор�
ганiв Антимонопольного комiтету України, голови його терито�
рiального вiддiлення не надав розмiр доходу (виручки), штраф
накладається у розмiрi до двадцяти тисяч неоподатковуваних
мiнiмумiв доходiв громадян;

б) здiйснення учасниками узгоджених дiй — суб’єктами гос�
подарювання дiй, заборонених згiдно з ч. 5 ст. 10 Закону; обме�
жувальну та дискримiнацiйну дiяльнiсть, заборонену згiдно iз
ч. 2 ст. 18, ст. 19 i 20 Закону; недотримання умов, передбачених
пунктом 2 ч. 3 ст. 22 Закону; порушення положень погоджених
з органами Антимонопольного комiтету України установчих
документiв суб’єкта господарювання, створеного в результатi
концентрацiї, якщо це призводить до обмеження конкуренцiї;
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концентрацiя без отримання вiдповiдного дозволу органiв Анти�
монопольного комiтету України, у разi якщо наявнiсть такого
дозволу необхiдна; невиконання учасниками узгоджених дiй,
концентрацiї вимог i зобов’язань, якими було обумовлене рiшен�
ня про надання дозволу на узгодженi дiї, концентрацiю — у роз�
мiрi до п’яти вiдсоткiв доходу (виручки) суб’єкта господарюван�
ня вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за останнiй
звiтний рiк, що передував року, за який накладається штраф, а
якщо доходу (виручки) немає або вiдповiдач на вимогу органiв
Антимонопольного комiтету України, голови його територiаль�
ного вiддiлення не надав розмiр доходу (виручки), штраф на�
кладається у розмiрi до десяти тисяч неоподатковуваних мiнi�
мумiв доходiв громадян;

в) обмежувальну дiяльнiсть, заборонену згiдно iз частиною
першою статтi 18 Закону; неподання iнформацiї Антимонополь�
ному комiтету України, його територiальному вiддiленню у вста�
новленi органами Антимонопольного комiтету України, голо�
вою його територiального вiддiлення чи нормативно�правови�
ми актами строки; подання iнформацiї в неповному обсязi Ан�
тимонопольному комiтету України, його територiальному вiд�
дiленню у встановленi органами Антимонопольного комiтету
України, головою його територiального вiддiлення чи норматив�
но�правовими актами строки; подання недостовiрної iнформа�
цiї Антимонопольному комiтету України, його територiальному
вiддiленню; створення перешкод працiвникам Антимонополь�
ного комiтету України, його територiального вiддiлення у про�
веденнi перевiрок, огляду, вилученнi чи накладеннi арешту на
майно, документи, предмети чи iншi носiї iнформацiї; обмеження
в господарськiй дiяльностi суб’єкта господарювання у вiдповiдь
на те, що вiн звернувся до Антимонопольного комiтету Украї�
ни, його територiального вiддiлення iз заявою про порушення
законодавства про захист економiчної конкуренцiї — у розмiрi
до одного вiдсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання
вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за останнiй звiт�
ний рiк, що передував року, за який накладається штраф, а як�
що доходу (виручки) немає або вiдповiдач на вимогу органiв
Антимонопольного комiтету України, голови його територiаль�
ного вiддiлення не надав розмiр доходу (виручки), штраф накла�
дається у розмiрi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв
доходiв громадян.
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Рiшення про накладення штрафiв у розмiрах понад одну ти�
сячу неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян прийма�
ються виключно Антимонопольним комiтетом України, адмiнi�
стративною колегiєю Антимонопольного комiтету України на їх
засiданнях.

Вiдповiдно до Закону «Про захист вiд недобросовiсної кон�
куренцiї» вчинення господарюючими суб’єктами — юридични�
ми особами та їх об’єднаннями дiй, визначених цим законом як
недобросовiсна конкуренцiя, тягне за собою накладання на них
Антимонопольним комiтетом України, його територiальними
вiддiленнями штрафiв у розмiрi до трьох вiдсоткiв виручки вiд
реалiзацiї товарiв, виконання робiт, надання послуг господа�
рюючого суб’єкта за останнiй звiтний рiк, що передував року, в
якому накладається штраф. У разi, якщо обчислення виручки
господарюючого суб’єкта неможливе або виручка вiдсутня, за�
значенi штрафи накладаються у розмiрi до п’яти тисяч неоподат�
ковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Вчинення дiй, визначених цим законом як недобросовiсна
конкуренцiя, юридичними особами, їх об’єднаннями та об’єднан�
нями громадян, що не є господарюючими суб’єктами, тягне за
собою накладання на них Антимонопольним комiтетом України,
його територiальними вiддiленнями штрафiв у розмiрi до двох
тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

2. Примусовий подiл, як вид господарсько�органiзацiйних
санкцiй за порушення законодавства про захист економiчної
конкуренцiї, застосовується Антимонопольним комiтетом у ви�
падках, коли суб’єкт господарювання, що займає монопольне
(домiнуюче) становище на ринку, зловживає ним.

Примусовий подiл не застосовується у таких випадках:
при неможливостi органiзацiйного або територiального вiд�

окремлення пiдприємств, структурних пiдроздiлiв чи структур�
них одиниць;

за наявностi тiсного технологiчного зв’язку пiдприємств,
структурних пiдроздiлiв чи структурних одиниць (якщо обсяг
продукцiї, яка вживається суб’єктом господарювання, переви�
щує тридцять вiдсоткiв валового обсягу продукцiї пiдприємства,
структурного пiдроздiлу чи структурної одиницi).

Рiшення органiв Антимонопольного комiтету України про
примусовий подiл суб’єкта господарювання пiдлягає виконан�
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ню у встановлений строк, який не може бути меншим шести мi�
сяцiв.

3. Вiдшкодування шкоди. Особи, яким заподiяно шкоду вна�
слiдок порушення законодавства про захист економiчної кон�
куренцiї, можуть звернутися до суду, господарського суду iз за�
явою про її вiдшкодування.

Шкода, заподiяна порушеннями законодавства про захист
економiчної конкуренцiї, передбаченими пунктами 1, 2, 5, 10,
12, 18, 19 ст. 50 Закону «Про захист економiчної конкуренцiї»,
вiдшкодовується особою, що вчинила порушення, у подвiйному
розмiрi завданої шкоди.

Збитки, заподiянi внаслiдок вчинення дiй, визначених За�
коном «Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї» як недоб�
росовiсна конкуренцiя, пiдлягають вiдшкодуванню за позовами
заiнтересованих осiб у порядку, визначеному цивiльним зако�
нодавством України.

4. Вилучення товарiв. У разi встановлення факту неправо�
мiрного використання чужих позначень, рекламних матерiалiв,
упаковки або факту копiювання виробiв заiнтересованi особи
можуть звернутися до Антимонопольного комiтету України,
його територiальних вiддiлень iз заявою про вилучення това�
рiв з неправомiрно використаним позначенням або копiй ви�
робiв iншого суб’єкта господарювання як у виробника, так i у
продавця.

Порядок використання вилучених товарiв визначається Ка�
бiнетом Мiнiстрiв України.

Вилучення товарiв iз неправомiрно використаним позна�
ченням та копiй виробiв iншого суб’єкта господарювання за�
стосовується у разi, коли можливiсть змiшування з дiяльнiстю
iншого суб’єкта господарювання не може бути усунена iншим
шляхом.

Слiд мати на увазi, що суб’єкт господарювання не може бу�
ти притягнений до вiдповiдальностi за порушення законодавства
про захист економiчної конкуренцiї, якщо минув строк давностi
притягнення до вiдповiдальностi.

Строк давностi притягнення до вiдповiдальностi за порушен�
ня законодавства про захист економiчної конкуренцiї становить
п’ять рокiв з дня вчинення порушення, а в разi триваючого по�
рушення — з дня закiнчення вчинення порушення.
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Строк давностi притягнення до вiдповiдальностi за порушен�
ня законодавства про захист економiчної конкуренцiї, передба�
ченi пунктами 13—16 ст. 50 Закону «Про захист економiчної
конкуренцiї», становить три роки з дня вчинення порушення, а
в разi триваючого порушення — з дня закiнчення вчинення по�
рушення.

Перебiг строку давностi зупиняється на час розгляду орга�
нами Антимонопольного комiтету України справи про порушен�
ня законодавства про захист економiчної конкуренцiї.

§ 5. Розгляд справ
про порушення законодавства

про захист економiчної конкуренцiї

Однiєю з основних функцiй органiв, що здiйснюють держав�
ний контроль за дотриманням законодавства про захист еко�
номiчної конкуренцiї, є розгляд справ про його порушення. Ця
дiяльнiсть Антимонопольного комiтету здiйснюється у вiдповiд�
ностi з Законом «Про захист економiчної конкуренцiї» та Пра�
вилами розгляду справ про порушення законодавства про за�
хист економiчної конкуренцiї, норми яких визначають порядок
розгляду Антимонопольним комiтетом України, його територi�
альними вiддiленнями справ про порушення законодавства про
захист економiчної конкуренцiї, виконання, перевiрки, перегля�
ду прийнятих ними рiшень, а також порядок оскарження рiшень
органiв Антимонопольного комiтету.

Справи у межах компетенцiї розглядаються органами Ко�
мiтету:

— Комiтетом;
— Постiйно дiючою адмiнiстративною колегiєю Комiтету;
— тимчасовою адмiнiстративною колегiєю Комiтету;
— державним уповноваженим Комiтету;
Органи Антимонопольного комiтету України розпочинають

розгляд справи про порушення законодавства про захист еконо�
мiчної конкуренцiї за:

заявами суб’єктiв господарювання, громадян, об’єднань, уста�
нов, органiзацiй про порушення їх прав внаслiдок дiй чи бездi�
яльностi, визначених законом як порушення законодавства про
захист економiчної конкуренцiї;
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поданнями органiв державної влади, органiв мiсцевого са�
моврядування, органiв адмiнiстративно�господарського управ�
лiння та контролю про порушення законодавства про захист еко�
номiчної конкуренцiї;

власною iнiцiативою органiв Антимонопольного комiтету
України.

У випадках, коли порушення законодавства про захист еко�
номiчної конкуренцiї не має вiдчутного впливу на умови кон�
куренцiї на ринку, заявнику може бути вiдмовлено у розглядi
справи.

У разi виявлення ознак порушення законодавства про за�
хист економiчної конкуренцiї органи Антимонопольного комi�
тету України приймають розпорядження про початок розгляду
справи, яке надсилається вiдповiдачу протягом трьох робочих
днiв з дня його прийняття. Заявнику та третiм особам надсила�
ється повiдомлення про початок розгляду справи.

Особами, якi беруть участь у справi, визнаються: сторони,
третi особи, їх представники.

Сторонами у справi є вiдповiдач i заявник (у разi якщо спра�
ву розпочато за вiдповiдною заявою).

Вiдповiдачем є особа, щодо якої здiйснюється розгляд спра�
ви про порушення законодавства про захист економiчної кон�
куренцiї.

Третьою особою є особа, залучена до участi у справi у зв’яз�
ку з тим, що рiшення може суттєво зачепити її права та iнте�
реси, охоронюванi законом. Про визнання третьою особою ор�
ганами Антимонопольного комiтету України приймається роз�
порядження, про що повiдомляються особи, якi беруть участь у
справi.

Особи, якi беруть (брали) участь у справi, мають право:
ознайомлюватися з матерiалами справи (крiм iнформацiї з

обмеженим доступом, а також iнформацiї, розголошення якої
може завдати шкоди iнтересам iнших осiб, якi беруть (бра�
ли) участь у справi, або перешкодити подальшому розгляду
справи);

наводити докази, подавати клопотання, уснi й письмовi по�
яснення (заперечення);

одержувати копiї рiшень у справi (витяги з них, крiм iнфор�
мацiї з обмеженим доступом, а також iнформацiї, розголошення
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якої може завдати шкоди iнтересам iнших осiб, якi брали участь
у справi);

оскаржувати рiшення в порядку, визначеному законом.
Особи, якi беруть участь у справi, зобов’язанi добросовiсно

користуватися належними їм правами.
У процесi розгляду справи органи Антимонопольного комi�

тету України за поданою суб’єктом господарювання заявою про
вжиття заходiв для вiдвернення негативних та непоправних на�
слiдкiв для суб’єктiв господарювання внаслiдок порушення за�
конодавства про захист економiчної конкуренцiї можуть прий�
няти попереднє рiшення про:

заборону особi (вiдповiдачу), в дiях якої вбачаються ознаки
порушення, вчиняти певнi дiї, в тому числi про блокування цiн�
них паперiв;

обов’язкове вчинення певних дiй, якщо невiдкладне вчинен�
ня цих дiй є необхiдним виходячи iз законних прав та iнтересiв
iнших осiб.

Попереднє рiшення може бути оскаржене в порядку, визна�
ченому ст. 60 Закону «Про захист економiчної конкуренцiї», у
п’ятнадцятиденний строк з дня його одержання.

Попереднє рiшення, якщо в ньому не зазначено коротший
строк, втрачає чиннiсть з дня отримання вiдповiдачем рiшення,
прийнятого за результатами розгляду справи.

За результатами розгляду справ про порушення законодав�
ства про захист економiчної конкуренцiї органи Антимонополь�
ного комiтету України приймають рiшення, в тому числi про:

визнання вчинення порушення законодавства про захист еко�
номiчної конкуренцiї;

припинення порушення законодавства про захист економiч�
ної конкуренцiї;

зобов’язання органу влади, органу мiсцевого самоврядуван�
ня, органу адмiнiстративно�господарського управлiння та контро�
лю скасувати або змiнити прийняте ним рiшення чи розiрвати
угоди, визнанi антиконкурентними дiями органiв влади, органiв
мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстративно�господар�
ського управлiння та контролю;

визнання суб’єкта господарювання таким, що займає моно�
польне (домiнуюче) становище на ринку;

примусовий подiл суб’єкта господарювання, що займає мо�
нопольне (домiнуюче) становище на ринку;
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накладення штрафу;
блокування цiнних паперiв;
усунення наслiдкiв порушень законодавства про захист еко�

номiчної конкуренцiї;
скасування дозволу на узгодженi дiї у разi вчинення дiй, за�

боронених згiдно iз ст. 19 Закону;
оприлюднення вiдповiдачем за власнi кошти офiцiйної iн�

формацiї Антимонопольного комiтету України чи його терито�
рiального вiддiлення стосовно рiшення, прийнятого у справi про
порушення, в тому числi опублiкування рiшень у повному об�
сязi (за вилученням iнформацiї з обмеженим доступом, а також
визначеної вiдповiдним державним уповноваженим, головою
територiального вiддiлення iнформацiї, розголошення якої мо�
же завдати шкоди iнтересам iнших осiб, якi брали участь у спра�
вi), у строк i спосiб, визначенi цим рiшенням або законодав�
ством;

закриття провадження у справi.
Розгляд справи про порушення законодавства про захист

економiчної конкуренцiї пiдлягає закриттю без прийняття рi�
шення по сутi, якщо:

справа не пiдлягає розгляду в Антимонопольному комiтетi
України, його територiальному вiддiленнi;

не встановлено вiдповiдача або його мiсцезнаходження;
вiдповiдача — юридичну особу лiквiдовано;
вже розглянуто чи розглядається органами Антимонополь�

ного комiтету України справа з тих же пiдстав щодо того самого
вiдповiдача;

не доведено вчинення порушення;
є iншi пiдстави, передбаченi законом.
Рiшення (витяг з нього), розпорядження органiв Антимоно�

польного комiтету України, голiв його територiальних вiддiлень
надається для виконання шляхом надсилання або вручення пiд
розписку чи доведення до вiдома в iнший спосiб.

У разi, якщо вручити рiшення немає можливостi внаслiдок
вiдсутностi посадових осiб чи уповноважених представникiв
суб’єкта господарювання, органу адмiнiстративно�господарсь�
кого управлiння та контролю за вiдповiдною юридичною адре�
сою, — рiшення органiв Антимонопольного комiтету України
вважається таким, що вручене вiдповiдачу, через десять днiв з
дня оприлюднення iнформацiї про прийняте рiшення в офiцiй�
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ному друкованому органi (газета Верховної Ради України «Го�
лос України», газета Кабiнету Мiнiстрiв України «Урядовий
кур’єр», «Офiцiйний вiсник України», друкованi видання вiд�
повiдної обласної ради за останнiм вiдомим мiсцем проживання
чи мiсцем прописки, юридичної адреси вiдповiдача).

Рiшення та розпорядження органiв Антимонопольного ко�
мiтету України, голiв його територiальних вiддiлень є обов’яз�
ковими до виконання.

Рiшення, прийнятi адмiнiстративною колегiєю територiаль�
ного вiддiлення Антимонопольного комiтету України, держав�
ним уповноваженим Антимонопольного комiтету України, адмi�
нiстративною колегiєю Антимонопольного комiтету України у
справах про порушення законодавства про захист економiчної
конкуренцiї, у заявах, справах про узгодженi дiї, можуть бути
перевiренi за заявою осiб, якi брали участь у справi, або за влас�
ною iнiцiативою у порядку, встановленому Антимонопольним
комiтетом України.

Заява про перевiрку рiшення може бути подана до Антимо�
нопольного комiтету України у двомiсячний строк з дня одер�
жання рiшення. Цей строк не може бути вiдновлено.

Рiшення адмiнiстративної колегiї територiального вiддiлен�
ня Антимонопольного комiтету України перевiряються адмiнi�
стративною колегiєю Антимонопольного комiтету України чи
Антимонопольним комiтетом України, рiшення державного упов�
новаженого Антимонопольного комiтету України, адмiнiстра�
тивної колегiї Антимонопольного комiтету України — Антимо�
нопольним комiтетом України.

Органи Антимонопольного комiтету України, якi здiйсню�
ють перевiрку рiшення, можуть зупинити виконання рiшення до
закiнчення його перевiрки, про що письмово повiдомляються
особи, якi беруть участь у справi.

За результатами перевiрки рiшення органи Антимонополь�
ного комiтету України мають право:

залишити рiшення без змiн;
змiнити рiшення;
скасувати рiшення частково i направити справу на новий

розгляд у цiй частинi;
скасувати рiшення i прийняти нове рiшення або переда�

ти справу на новий розгляд чи припинити провадження у
справi.
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Пiдставами для змiни, скасування чи визнання недiйсними
рiшень органiв Антимонопольного комiтету України є:

неповне з’ясування обставин, якi мають значення для справи;
недоведення обставин, якi мають значення для справи i якi

визнано встановленими;
невiдповiднiсть висновкiв, викладених у рiшеннi, обставинам

справи;
порушення або неправильне застосування норм матерiаль�

ного чи процесуального права.
Порушення або неправильне застосування норм процесу�

ального права може бути пiдставою для змiни, скасування чи ви�
знання недiйсним рiшення тiльки за умови, якщо це порушення
призвело до прийняття неправильного рiшення.

Заявник, вiдповiдач, третя особа мають право оскаржити рi�
шення органiв Антимонопольного комiтету України повнiстю
або частково до суду у двомiсячний строк з дня одержання рi�
шення. Цей строк не може бути вiдновлено.

Рiшення Антимонопольного комiтету України, адмiнiстра�
тивної колегiї Антимонопольного комiтету України та державно�
го уповноваженого Антимонопольного комiтету України оскар�
жуються до Господарського суду м. Києва. Рiшення адмiнiстра�
тивної колегiї територiального вiддiлення Антимонопольного
комiтету України оскаржуються до господарського суду Авто�
номної Республiки Крим, обласних, Київського та Севастополь�
ського мiських господарських судiв.

Прийняття судом, господарським судом до розгляду заяви
про визнання недiйсним рiшення органу Антимонопольного ко�
мiтету України не зупиняє його виконання, крiм випадкiв пору�
шення судом, господарським судом провадження у справi про
визнання недiйсним рiшення органу Антимонопольного комi�
тету України, прийнятого:

згiдно з ч. 1 ст. 48, ч. 1 ст. 30 Закону України «Про захист вiд
недобросовiсної конкуренцiї»;

за результатами перевiрки вiдповiдно до ч. 5 ст. 57 Закону;
за результатами перегляду вiдповiдно до ч. 3 ст. 58 Закону.
За загальним правилом перевiрка в апеляцiйному порядку

чи перегляд за нововиявленими обставинами за заявою сторо�
ни вiдповiдного рiшення (постанови) суду, господарського суду
зупиняє виконання рiшення органу Антимонопольного комiте�
ту, якщо судом, господарським судом не визначено iнше.

80 Глава 3



Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Назвiть основнi акти законодавства про захист економiчної
конкуренцiї.

2. Якi дiї визнаються антиконкурентними узгодженими дiями?
3. Дайте визначення поняття монопольного становища.
4. Якi дiї (бездiяльнiсть) визнаються зловживанням монополь�

ним становищем?
5. Що таке недобросовiсна конкуренцiя?
6. Що таке економiчна концентрацiя?
7. Назвiть основнi види порушень законодавства про захист

економiчної конкуренцiї.
8. Якi види санкцiй застосовуються до суб’єктiв господарюван�

ня за порушення законодавства про захист економiчної кон�
куренцiї?

9. Якими органами розглядаються справи про порушення за�
конодавства про захист економiчної конкуренцiї?
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Ãëàâà 4

ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÎ

§ 1. Поняття, ознаки та особливостi
господарського законодавства

Норми господарського права як загальнi правила поведiнки
суб’єктiв господарських вiдносин функцiонують завдяки своїй
нормативнiй формi — формi нормативних актiв. Саме у формi
нормативних актiв норми господарського права приймаються,
вивчаються i застосовуються, тобто функцiонують як загальнi
обов’язковi правила господарювання. Вiдповiдно господарське
законодавство загалом можна визначити як систему норматив�
них актiв, якi згiдно iз законом є iнституцiйними джерелами гос�
подарського права. Основними джерелами господарського пра�
ва є саме закони та iншi нормативнi акти. Такi форми права, як
звичай, судовий прецедент, у цiй сферi застосовуються рiдко.

Система господарського законодавства загалом обумовлена
предметом регулювання. Офiцiйно межi цього предмета сьогод�
нi визначенi у кодифiкованому нормативному актi — Господар�
ському кодексi України.

Згiдно з ст. 1 ГК цей Кодекс визначає основнi засади гос�
подарювання в Українi i регулює господарськi вiдносини, що
виникають у процесi органiзацiї та здiйснення господарської дi�
яльностi мiж суб’єктами господарювання, а також мiж цими су�
б’єктами та iншими учасниками вiдносин у сферi господарю�
вання.

Отже предметом господарського законодавства є господар�
ськi вiдносини, тобто вiдносини мiж органiзацiями щодо вироб�
ництва i реалiзацiї (поставки, купiвлi�продажу, мiни) продук�
цiї, вiдносини у капiтальному будiвництвi, вiдносини у закупiв�
лi сiльськогосподарської продукцiї в аграрних товаровиробникiв
(агропiдприємств та фермерських господарств), вiдносини ор�
ганiзацiй всiх видiв транспорту з клiєнтами та мiж собою, вiдно�
сини у державному страхуваннi, зовнiшньоекономiчнiй дiяль�
ностi тощо. Це точка зору представникiв теорiї господарського
права. Згiдно з нею господарське законодавство являє собою са�
мостiйну галузь — систему нормативних актiв, правила яких ре�



гулюють господарськi вiдносини щодо органiзацiї та здiйснен�
ня господарської дiяльностi в галузi суспiльного виробництва i
обiгу.

Теорiя господарського права виходить з того, що як галузь
господарське законодавство окреслене лише господарськими
вiдносинами i не включає всiх нормативних актiв (фiнансового,
адмiнiстративного, трудового права тощо), якi теж регулюють
народне господарство. У такому спецiальному значеннi госпо�
дарське законодавство кодифiковане шляхом прийняття Госпо�
дарського кодексу.

Друге визначення предмета господарського законодавства
тривалий час формулювалося не за предметом регулювання
(«господарськi правовiдносини»), а за «критерiєм адресата» —
за вiдношенням нормативних актiв до народного господарства,
адресуванням їх цьому об’єктовi. Згiдно з цим визначенням гос�
подарське законодавство є сукупнiстю нормативних актiв, якi
регулюють усi, а не тiльки господарськi, вiдносини у народному
господарствi. Таке визначення термiну «господарське законо�
давство» узагальнювало адресоване економiцi цивiльне (насправ�
дi господарське), трудове, фiнансове, земельне, екологiчне та iн�
шi окремi системи законодавства. Тобто це безмежно широка
«суперсистема» законодавства («безмежний нормативний ма�
сив»). Прихильники цiєї теорiї називають господарське законо�
давство не галуззю, а «нормативним масивом» — термiном, змiс�
товно�понятiйнi межi якого з’ясувати важко. Вiн охоплює всi
нормативнi акти, котрi так чи iнакше стосуються народного гос�
подарства. З урахуванням того, що i суто господарсько�право�
вих актiв у нас дуже багато, наукова цiннiсть цiєї теорiї досить
сумнiвна.

Ознаки та особливостi господарського законодавства, однiєю
з яких є комплексний змiст основних нормативних актiв, бiльш
повно характеризують цю галузь законодавства. Переважна бiль�
шiсть нормативних актiв господарського законодавства вклю�
чає норми двох i бiльше галузей права.

Як приклад можна навести транспортнi кодекси i статути.
Другою ознакою i особливiстю господарського законодав�

ства є те, що воно включає в себе одногалузевi акти господар�
ського законодавства. Такими, зокрема, слiд вважати Положен�
ня про поставки продукцiї виробничо�технiчного призначення та
Положення про поставки товарiв народного споживання. Вони
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одногалузевi, бо регулюють вiдносини щодо укладання та вико�
нання вiдповiдних господарських договорiв.

Об’єктивною ознакою господарського законодавства є мно�
жиннiсть актiв, зумовлена тим, що:

1) це законодавство регулює рiзнi види господарської дiяль�
ностi (промислову, будiвельну, транспортну, iнновацiйну тощо),
кожен з яких має суттєвi особливостi, якi враховуються у спецi�
альних актах;

2) в економiцi наявнi рiзнi форми власностi (приватна, ко�
лективна, державна, комунальна), що теж вiдповiдним чином
диференцiює акти господарського законодавства;

3) на територiї України до цього часу застосовуються окре�
мi акти законодавства Союзу РСР з питань, якi не врегульованi
законодавством України (в тому числi i стосовно законодавчо�
го регулювання господарських вiдносин), за умови, що вони не
суперечать Конституцiї i законам України;

4) тривалий час був вiдсутнiй кодифiкований акт господар�
ського законодавства, натомiсть, дiяла значна кiлькiсть актiв,
прийнятих вищим та центральними органами державної вико�
навчої влади.

З названих об’єктивних факторiв i суб’єктивних причин на�
прошується висновок про те, що кодифiкувати господарське за�
конодавство навiть у великому актi (Господарському кодексi)
буде дуже важко. Сьогоднi ми це бачимо вже пiсля прийняття
Господарського кодексу, який, на нашу думку, так i не виконав
до кiнця завдання кодифiкацiї.

Наступною ознакою господарського законодавства України
є його поєднання з комерцiйним правом iнших країн та мiжна�
родними договорами з господарських питань. Воно здiйснюєть�
ся згiдно з певними принципами, зазначеними нижче.

Принцип прiоритету спецiальних норм мiжнародного договiр�
ного права над загальними нормами господарського права Украї�
ни. Цей принцип сформульований, зокрема, у статтi 50 ГК: «у ра�
зi якщо чинним мiжнародним договором, згоду на обов’язковiсть
якого надано Верховною Радою України, встановлено iншi пра�
вила щодо пiдприємництва, нiж тi, що передбачено законодав�
ством України, застосовуються правила мiжнародного догово�
ру. Правила мiжнародних договорiв України, чинних на момент
прийняття Конституцiї України, застосовуються вiдповiдно до
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Конституцiї України в порядку, визначеному цими мiжнарод�
ними договорами».

Принцип надання нормам мiжнародних економiчних договорiв
статусу нацiонального законодавства України. Законом Украї�
ни вiд 29 червня 2004 р. «Про мiжнароднi договори України»1

чиннi мiжнароднi договори України, згода на обов’язковiсть яких
надана Верховною Радою України, є частиною нацiонального
законодавства i застосовуються у порядку, передбаченому для
норм нацiонального законодавства.

Якщо мiжнародним договором України, який набрав чин�
ностi в установленому порядку, встановлено iншi правила, нiж
тi, що передбаченi у вiдповiдному актi законодавства України,
то застосовуються правила мiжнародного договору (ст. 19 За�
кону). Якщо такого порядку не встановлено, прiоритет, згiдно
з нормами мiжнародного права, мають норми мiжнародних до�
говорiв.

Третiм принципом поєднання господарського законодав�
ства України з комерцiйним правом iнших країн є право сторiн
зовнiшньоекономiчних договорiв обирати (погоджувати вибiр)
право країни, яким визначаються права та обов’язки сторiн до�
говорiв. Водночас законодавством України встановлено, що у
разi вiдсутностi згоди сторiн договору про вибiр права, що пiд�
лягає застосуванню до цього договору, застосовується право
вiдповiдно до ч. 2, 3 ст. 32 Закону України «Про мiжнародне
приватне право», при цьому стороною, що повинна здiйснити
виконання, яке має вирiшальне значення для змiсту договору,
є: продавець, дарувальник, одержувач ренти, наймодавець, по�
зикодавець, пiдрядник тощо (ст. 44 Закону України вiд 23 черв�
ня 2005 р. «Про мiжнародне приватне право»2).

Завершуючи розгляд цього питання, слiд зазначити, що по�
няття «господарське законодавство» охоплює як господарськi
закони у власному значеннi, так й iншi нормативнi акти з пи�
тань господарської життєдiяльностi. Це законодавство включає
в себе i так зване вiдомче господарське законодавство. До вi�
домчих нормативних актiв належать у такому разi тi, що мають
нормативну силу стосовно прав i обов’язкiв суб’єктiв господар�
ських вiдносин. Це нормативнi акти мiнiстерств, державних ко�
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мiтетiв, iнших органiв виконавчої влади, що здiйснюють дер�
жавне управлiння економiкою.

Незважаючи на те, що стосовно господарських вiдносин
впроваджено принципи прямої дiї законiв i сфера дiй вiдомчого
господарського законодавства, таким чином, обмежується, його
питома вага у складi господарського законодавства ще досить
значна. З метою забезпечення законностi актiв вiдомчого зако�
нодавства, їх вiдповiдностi законам та пiдзаконним норматив�
ним актам Указом Президента України вiд 3 жовтня 1992 р.
«Про державну реєстрацiю нормативно�правових актiв мiнi�
стерств та iнших органiв виконавчої влади»1 в Українi введено
державну реєстрацiю вiдомчих нормативних актiв. Її здiйсню�
ють: Мiнiстерство юстицiї України — щодо нормативно�право�
вих актiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої
влади, органiв господарського управлiння та контролю; Голов�
не управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автоно�
мнiй Республiцi Крим — щодо нормативно�правових актiв мiнi�
стерств i республiканських комiтетiв Автономної Республiки
Крим; обласнi, Київське та Севастопольське мiськi управлiння
юстицiї — щодо нормативно�правових актiв обласних, Київської
та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, їх управ�
лiнь, вiддiлiв, iнших пiдроздiлiв, а також мiсцевих органiв гос�
подарського управлiння та контролю; районнi, районнi у мiстах
Києвi та Севастополi управлiння юстицiї — щодо нормативно�
правових актiв районних, районних у мiстах Києвi та Севасто�
полi державних адмiнiстрацiй, їх управлiнь, вiддiлiв, iнших пiд�
роздiлiв.

До господарського законодавства належать також норматив�
нi акти, якi в теорiї права називають локальними, або статут�
ними. Це статути i засновницькi договори пiдприємств, госпо�
дарських товариств, господарських об’єднань, положення про
структурнi пiдроздiли господарських органiзацiй, у тому числi
вiдособленi (фiлiї, представництва, вiддiлення). Сукупнiсть цих
нормативних актiв є, з юридичної точки зору, своєрiдним еле�
ментом господарського законодавства.

По�перше, зазначенi акти приймаються (затверджуються),
як правило, тими суб’єктами, статутнi процедури функцiону�
вання яких вони регулюють, тобто пiдприємствами (щодо дер�
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жавних пiдприємств дiє порядок затвердження їхнiх статутiв
уповноваженими на це органами), товариствами, концернами,
корпорацiями, асоцiацiями тощо. Звiдси джерелом юридичної
сили статутiв, установчих договорiв тощо є нормотворчi повно�
важення саме цих осiб як заснованих на законi соцiальних iн�
ститутiв. Межi таких повноважень визначенi законом, тобто ста�
тутне право ґрунтується на законi. По�друге, за колом осiб такi
акти є «суб’єктними», тобто поширюються лише на тих суб’єк�
тiв, що їх прийняли. Звiдси визначення локальнi.

§ 2. Нормативнi акти господарського
законодавства: поняття i види

Визначення нормативного акта господарського законодав�
ства грунтується на загальнотеоретичному поняттi «норматив�
ний акт».

Нормативний акт господарського законодавства являє со�
бою офiцiйний письмовий документ компетентного органу дер�
жави, який є джерелом норм господарського права, тобто вста�
новлює (змiнює) або припиняє норми господарського права.

Норма господарського права — це елемент системи комплекс�
ної галузi господарського права. Нормативний акт дiє як елемент
зовнiшньої форми господарського права, елемент комплексної
галузi господарського законодавства.

З цього визначення випливають двi основнi ознаки норма�
тивного акта господарського законодавства.

Перша стосується змiсту, за яким нормативний акт є офi�
цiйним джерелом правової iнформацiї про чиннi норми права у
сферi господарської дiяльностi.

Друга ознака стосується форми. Нормативний акт — це юри�
дично�технiчна форма встановлення, опублiкування i застосу�
вання норм господарського права.

Як форма, господарське законодавство є основним видом пра�
вової iнформацiї, визначення якої дає Закон України вiд 2 жовтня
1992 р. «Про iнформацiю»1. Згiдно iз ст. 22 цього закону госпо�
дарське законодавство є «сукупнiстю документованих або пуб�
лiчно оголошених вiдомостей про право, його систему, джерела,

Господарське законодавство 87

1 Вiдомостi Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — Ст. 650.



реалiзацiю, юридичнi факти, правовiдносини, правопорядок, пра�
вопорушення i боротьбу з ними та їх профiлактику тощо».

З метою забезпечення доступу до законодавчих та iнших нор�
мативних актiв всiм громадянам держава забезпечує видання цих
актiв масовими тиражами у найкоротшi строки пiсля набрання
ними чинностi. Ця норма Закону, на жаль, виконується неналеж�
ним чином, особливо щодо пiдзаконних актiв господарського
законодавства.

Поняття нормативного акта господарського законодавства
багатозначне. Воно визначає рiзноманiтнi щодо юридичної си�
ли, форми i сфер дiї нормативнi акти. Тому вони класифiкують�
ся на види шляхом визначення актiв господарського законодав�
ства за двома основними критерiями: юридичною силою актiв
та змiстом норм господарського права, якi вони встановлюють.

Згiдно з юридичною силою господарське законодавство функ�
цiонує як вертикальна iєрархiчна система нормативних актiв.
Структура цiєї системи обумовлена структурою органiв законо�
давчої i державної виконавчої влади, якi мають законодавчi i
нормотворчi повноваження щодо регулювання господарської дi�
яльностi. В нiй можна видiлити декiлька блокiв, головним з яких
є господарське законодавство, що ґрунтується на статтях i нор�
мах Конституцiї України про власнiсть, про пiдприємництво,
про компетенцiю вищих органiв державної влади (Верховної Ра�
ди, Президента, Кабiнету Мiнiстрiв) у нормативному регулю�
ваннi господарської дiяльностi.

Згiдно з ст. 5 ГК «Конституцiйнi основи правопорядку у сфе�
рi господарювання» правовий господарський порядок в Українi
формується на основi оптимального поєднання ринкового са�
морегулювання економiчних вiдносин суб’єктiв господарювання
та державного регулювання макроекономiчних процесiв, вихо�
дячи з конституцiйної вимоги вiдповiдальностi держави перед
людиною за свою дiяльнiсть та визначення України як суверен�
ної i незалежної, демократичної, соцiальної, правової держави
(ч. 1 ст. 5 ГК).

Конституцiйнi основи правового господарського порядку в
Українi становлять: право власностi Українського народу на зем�
лю, її надра, атмосферне повiтря, воднi та iншi природнi ресур�
си, якi знаходяться в межах територiї України, природнi ресурси
її континентального шельфу, виключної (морської) економiч�
ної зони, що здiйснюється вiд iменi Українського народу орга�
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нами державної влади i органами мiсцевого самоврядування в
межах, визначених Конституцiєю України; право кожного гро�
мадянина користуватися природними об’єктами права власнос�
тi народу вiдповiдно до закону; забезпечення державою захисту
прав усiх суб’єктiв права власностi i господарювання, соцiаль�
ної спрямованостi економiки, недопущення використання влас�
ностi на шкоду людинi i суспiльству; право кожного володiти,
користуватися i розпоряджатися своєю власнiстю, результатами
своєї iнтелектуальної, творчої дiяльностi; визнання усiх суб’єк�
тiв права власностi рiвними перед законом, непорушностi права
приватної власностi, недопущення протиправного позбавлення
власностi; економiчна багатоманiтнiсть, право кожного на пiд�
приємницьку дiяльнiсть, не заборонену законом, визначення ви�
ключно законом правових засад i гарантiй пiдприємництва; за�
безпечення державою захисту конкуренцiї у пiдприємницькiй
дiяльностi, недопущення зловживання монопольним станови�
щем на ринку, неправомiрного обмеження конкуренцiї та недоб�
росовiсної конкуренцiї, визначення правил конкуренцiї та норм
антимонопольного регулювання виключно законом; забезпечен�
ня державою екологiчної безпеки та пiдтримання екологiчної
рiвноваги на територiї України; забезпечення державою належ�
них, безпечних i здорових умов працi, захист прав споживачiв;
взаємовигiдне спiвробiтництво з iншими країнами; визнання i
дiя в Українi принципу верховенства права (ч. 2 ст. 5 ГК).

Суб’єкти господарювання та iншi учасники вiдносин у сфе�
рi господарювання здiйснюють свою дiяльнiсть у межах встанов�
леного правового господарського порядку, додержуючись ви�
мог законодавства (ч. 3 ст. 5 ГК).

Другий блок становлять господарськi закони. Їх можна кла�
сифiкувати як:

загальнi (Господарський кодекс України вiд 16 сiчня 2003 р.,
Цивiльний кодекс України вiд 16 сiчня 2003 р., який регулює
окремi види господарських вiдносин i договорiв);

закони про види i правовий статус суб’єктiв господарюван�
ня (Закони «Про господарськi товариства», «Про колективне
сiльськогосподарське пiдприємство» тощо);

закони про окремi види господарської дiяльностi (Закони
«Про зв’язок», «Про поштовий зв’язок», «Про транспорт», «Про
залiзничний транспорт», «Про автомобiльний транспорт», Кодекс
торговельного мореплавства, Повiтряний кодекс України тощо);
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Третiй блок нормативних актiв господарського законодав�
ства становлять так званi законодавчi акти:

а) постанови Верховної Ради України з господарських пи�
тань, якi були прийнятi як акти поточного законодавства;

б) Декрети Кабiнету Мiнiстрiв з господарських питань, якi
приймалися Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi тимчасо�
вих повноважень, делегованих йому Верховною Радою України.

Великий за обсягом блок господарського законодавства ста�
новлять пiдзаконнi нормативнi акти:

а) укази Президента України з господарських питань (на�
приклад, «Про iнвестицiйнi фонди та iнвестицiйнi компанiї» вiд
19 лютого 1994 р., «Про додатковi заходи щодо вдосконалення
дiяльностi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового рин�
ку» вiд 25 вересня 2002 р., «Про державну комiсiю з цiнних па�
перiв та фондового ринку» вiд 11 грудня 2002 р.);

б) розпорядження Президента України з окремих господар�
ських питань, якi видаються як оперативнi господарськi акти
(наприклад, «Про заходи щодо майна загальносоюзних громад�
ських органiзацiй колишнього Союзу РСР» вiд 24 травня 1994 р.,
«Про заходи щодо врегулювання вiдносин заборгованостi пiд�
приємств» вiд 14 травня 1997 р.);

в) постанови та розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв Украї�
ни з господарських питань, якi приймаються вiдповiдно до стат�
тi 117 Конституцiї України;

г) господарськi нормативнi акти мiнiстерств, державних ко�
мiтетiв та iнших центральних органiв виконавчої влади. Цi ак�
ти приймаються у виглядi положень, iнструкцiй, правил тощо,
затверджуваних наказами вiдповiдних мiнiстрiв. До цiєї групи
вiдомчого законодавства належать також акти, прийнятi госпо�
дарськими об’єднаннями (асоцiацiями, корпорацiями, концер�
нами тощо), та локальнi нормативнi акти суб’єктiв господарю�
вання;

д) нормативнi акти господарського законодавства мiсцевих
рад та мiсцевих держадмiнiстрацiй (нормативнi господарськi ак�
ти територiальної дiї).

Важливою як у теоретичному, так i в практичному аспектi є
загальна класифiкацiя нормативних актiв господарського зако�
нодавства на види за змiстом тих норм господарського права,
якi офiцiйно встановлюють цi акти. Залежно вiд змiсту доктри�
на господарського права розрiзняє чотири види актiв:
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— акти, норми яких є загальними правилами функцiонуван�
ня господарських вiдносин. Такi норми мiстяться у кодексах
(передусiм, в Господарському кодексi), якi кодифiкують окре�
мi iнститути господарського права. Зокрема, Цивiльний кодекс
кодифiкує норми про договiрнi господарсько�правовi iнститу�
ти: купiвлю�продаж, поставку та iншi форми обмiну; загальний
i будiвельний пiдряди; перевезення вантажiв; iнститут майнової
вiдповiдальностi господарюючих суб’єктiв i т.iн. Щодо окремих
видiв правовiдносин дiють спецiальнi кодифiкованi акти госпо�
дарського законодавства. Це, зокрема, транспортнi кодекси та
статути, загальнi правила перевезення вантажiв;

— компетенцiйнi акти, якi визначають види суб’єктiв госпо�
дарювання та iнших учасникiв господарських вiдносин, а також
їхнi права i обов’язки щодо господарювання, тобто господарську
компетенцiю;

— нормативнi документи, що регулюють технiчнi параметри
виробництва та його результати, зокрема, технологiчнi процеси,
якiсть продукцiї (робiт, послуг), витрати (норми витрат матерi�
альних i трудових ресурсiв, норми виробiтку тощо). Формами
нормативних документiв є, зокрема, стандарти, технiчнi умови,
а також державнi будiвельнi норми i правила;

— нормативнi акти, що виражають норми�завдання, тобто ви�
значають своїм адресатам конкретнi результати, яких мають до�
сягти суб’єкти господарських вiдносин при належнiй правомiр�
нiй поведiнцi, а не загальнi правила поведiнки. Юридично�тех�
нiчною формою актiв цього виду є акти планування, програми
(технiчна форма) i закони та постанови про їх затвердження
(юридична форма).

§ 3. Система господарського законодавства

Крiм вертикальної (згiдно з юридичною силою актiв) систе�
ми, господарське законодавство має так звану горизонтальну си�
стему. Вона визначається предметом регулювання у широкому
розумiннi, тобто видами господарської (продукцiя, роботи, по�
слуги) i функцiональної (управлiння, фiнансування, цiноутво�
рення, стандартизацiя) дiяльностi, галузями народного господар�
ства, видами господарських вiдносин. Отже, основою системи
господарського законодавства у такому розумiннi є матерiаль�
ний критерiй, змiст предмета регулювання.
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Оскiльки на сьогоднi господарське законодавство України до
певної мiри кодифiковане, його система визначається структу�
рою Господарського кодексу.

Господарський кодекс України (ГК) складається з дев’яти
роздiлiв:

Роздiл I «Основнi засади господарської дiяльностi»
Глава 1. Загальнi положення
Глава 2. Основнi напрями та форми участi держави i мiсце�

вого самоврядування у сферi господарювання
Глава 3. Обмеження монополiзму та захист суб’єктiв госпо�

дарювання i споживачiв вiд недобросовiсної конкуренцiї
Глава 4. Господарська комерцiйна дiяльнiсть (пiдприємництво)
Глава 5. Некомерцiйна господарська дiяльнiсть
Роздiл II «Суб’єкти господарювання»
Глава 6. Загальнi положення
Глава 7. Пiдприємство
Глава 8. Державнi та комунальнi унiтарнi пiдприємства
Глава 9. Господарськi товариства
Глава 10. Пiдприємства колективної власностi
Глава 11. Приватнi пiдприємства. Iншi види пiдприємств
Глава 12. Об’єднання пiдприємств
Глава 13. Громадянин як суб’єкт господарювання. особливос�

тi статусу iнших суб’єктiв господарювання
Роздiл III «Майнова основа господарювання»
Глава 14. Майно суб’єктiв господарювання
Глава 15. Використання природних ресурсiв у сферi госпо�

дарювання
Глава 16. Використання у господарськiй дiяльностi прав iн�

телектуальної власностi
Глава 17. Цiннi папери у господарськiй дiяльностi
Глава 18. Корпоративнi права
Роздiл IV «Господарськi зобов’язання»
Глава 19. Загальнi положення про господарськi зобов’язання
Глава 20. Господарськi договори
Глава 21. Цiни i цiноутворення у сферi господарювання
Глава 22. Виконання господарських зобов’язань. Припинення

зобов’язань
Глава 23. Визнання суб’єкта пiдприємництва банкрутом
Роздiл V «Вiдповiдальнiсть за порушення у сферi господа�

рювання»
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Глава 24. Загальнi засади вiдповiдальностi учасникiв госпо�
дарських правовiдносин

Глава 25. Вiдшкодування збиткiв у сферi господарювання
Глава 26. Штрафнi та оперативно�господарськi санкцiї
Глава 27. Адмiнiстративно�господарськi санкцiї
Глава 28. Вiдповiдальнiсть суб’єктiв господарювання за по�

рушення антимонопольно�конкурентного законодавства
Роздiл VI «Особливостi правового регулювання в окремих

галузях господарювання»
Глава 29 Галузi та види господарської дiяльностi
Глава 30. Особливостi правового регулювання господарсько�

торговельної дiяльностi (поставка, контрактацiя сiльськогоспо�
дарської продукцiї, енергопостачання, бiржова торгiвля, оренда
майна та лiзинг, iншi види господарсько�торговельної дiяльностi)

Глава 31. Комерцiйне посередництво (агентськi вiдносини)
у сферi господарювання

Глава 32. Правове регулювання перевезення вантажiв
Глава 33. Капiтальне будiвництво
Глава 34. Правове регулювання iнновацiйної дiяльностi
Глава 35. Особливостi правового регулювання фiнансової дi�

яльностi (фiнанси i банкiвська дiяльнiсть, страхування, посеред�
ництво у здiйсненнi операцiй з цiнними паперами, фондова бiр�
жа, аудит)

Глава 36. Використання у пiдприємницькiй дiяльностi прав
iнших суб’єктiв господарювання (комерцiйна концесiя)

Роздiл VII «Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть»
Глава 37. Загальнi положення
Глава 38. Iноземнi iнвестицiї
Роздiл VIII «Спецiальнi режими господарювання»
Глава 39. Спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони
Глава 40. Концесiї
Глава 41. Iншi види спецiальних режимiв господарської дi�

яльностi
Роздiл IХ «Прикiнцевi положення».
Така система господарського законодавства, встановлена ГК.
Структурними пiдроздiлами системи господарського зако�

нодавства є окремi законодавчi (нормативнi) iнститути. Iнсти�
тут становить собою групу (пiдсистему) нормативних актiв,
предметом яких є комплекс однорiдних вiдносин чи вид дiяль�
ностi.
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Основою господарського законодавства є система статус�
них, або компетенцiйних, законiв, тобто таких, якi визначають
правове становище суб’єктiв господарювання (законодавчий iн�
ститут суб’єктiв господарювання). Цi закони класифiкуються за�
лежно вiд кола осiб, на якi вони поширюються.

Зокрема, це Закон України вiд 19 вересня 1991 р. «Про гос�
подарськi товариства», яким визначаються поняття, види, умо�
ви створення i дiяльностi господарських товариств, тобто пiд�
приємств, якi утворюються i дiють на договiрних умовах шля�
хом об’єднання майна i пiдприємницької дiяльностi їх учасни�
кiв. Закон України вiд 17 липня 1997 р. «Про сiльськогосподар�
ську кооперацiю»1 враховує особливостi правового становища
кооперативiв у сiльському господарствi та їх об’єднань. Ще один
приклад — Закон України вiд 19 березня 1996 р. «Про режим
iноземного iнвестування»2, в якому роздiл IV «Пiдприємства з
iноземними iнвестицiями» врегульовує особливостi правового
становища пiдприємства з iноземною iнвестицiєю. Аналогiчно
регулюється правове становище iнших окремих видiв пiдпри�
ємств: виробничих кооперативiв, колективних сiльськогосподар�
ських пiдприємств та iн.

Iншим iнститутом господарського законодавства є група нор�
мативних актiв, якi регулюють правове становище об’єднань пiд�
приємств: асоцiацiй, корпорацiй, концернiв, консорцiумiв тощо.

Загальний порядок створення i державної реєстрацiї об’єд�
нань пiдприємств регулюється ГК (об’єднань кооперативiв у сiль�
ському господарствi — Законом «Про сiльськогосподарську ко�
операцiю»). До цього правового iнституту входять також Дек�
рети Кабiнету Мiнiстрiв України та укази Президента України
про об’єднання пiдприємств окремих галузей (вугiльної промис�
ловостi; зв’язку; транспорту та дорожнього господарства; елект�
роенергетичних пiдприємств; нафтової, газової, нафтоперероб�
ної промисловостi та нафтопродуктозабезпечення). Сюди вiд�
носять i вiдповiднi локальнi акти: засновницькi договори, стату�
ти об’єднань.

Об’єднання пiдприємств створюються вiдповiдно до вимог
антимонопольного законодавства України, зокрема, Закону вiд
11 сiчня 2001 р. «Про захист економiчної конкуренцiї».
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Фундаментальним iнститутом господарського законодавст�
ва є система нормативних актiв, якi на основi ГК України та ЦК
України регулюють вiдносини щодо управлiння (володiння, ко�
ристування) нерухомим майном у народному господарствi. До
цього iнституту (крiм ГК) входять нормативнi акти:

про управлiння державною власнiстю. Це, зокрема, закони
України вiд 16 травня 2008 р. «Про Кабiнет Мiнiстрiв України»1,
вiд 21 вересня 2006 р. «Про управлiння об’єктами державної
власностi»2 тощо;

про оренду державного та комунального майна;
про приватизацiю державного майна.
Окремим важливим iнститутом господарського законодав�

ства є iнститут господарського договiрного (контрактного) пра�
ва. Значення його обумовлене тим, що iнститут господарського
зобов’язання i господарського договору є фундаментальним для
всiх видiв господарських вiдносин. Дiюча система законодавства
про договiрне господарське право ґрунтується на кодифiкованих
законах i нормативних актах про окремi види договорiв. Коди�
фiкованi акти — це: Господарський та Цивiльний кодекси Укра�
їни, що мiстять норми про зобов’язальне право, окремi види зо�
бов’язань, господарськi договори. До цього iнституту належать
також кодифiкованi закони i пiдзаконнi акти України i Союзу
РСР, якими регулюються окремi види договорiв (поставки —
Положенням про поставки продукцiї виробничо�технiчного при�
значення та Положенням про поставки товарiв народного спо�
живання; пiдряду на капiтальне будiвництво — Законом Украї�
ни вiд 18 вересня 1991 р. «Про iнвестицiйну дiяльнiсть»3; кон�
цесiї — Законом України вiд 16 липня 1999 р. «Про концесiї»4.

Законодавство про регулювання ринкiв капiталу, яке ґрунту�
ється на Законi «Про власнiсть», охоплює такi основнi закони
i декрети:

Закон України вiд 20 травня 1999 р. «Про Нацiональний банк
України»5, яким визначено юридичний статус, завдання, функ�
цiї, повноваження i принципи органiзацiї Нацiонального банку
України;
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Закон України вiд 7 грудня 2000 р. «Про банки i банкiвську
дiяльнiсть»1, який визначає структуру банкiвської системи, еко�
номiчнi, органiзацiйнi i правовi засади створення, дiяльностi, ре�
органiзацiї i лiквiдацiї банкiв;

Закон України вiд 12 липня 2001 р. «Про фiнансовi послуги
та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг»2;

Закон України вiд 30 жовтня 1996 р. «Про державне регу�
лювання ринку цiнних паперiв в Українi»3, який визначає пра�
вовi засади здiйснення державного регулювання ринку цiнних
паперiв та державного контролю за випуском i обiгом цiнних
паперiв та їх похiдних в Українi;

Закон вiд 10 грудня 1997 р. «Про Нацiональну депозитар�
ну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в
Українi»4, який визначає правовi основи обiгу цiнних паперiв у
Нацiональнiй депозитарнiй системi та особливостi електронно�
го обiгу цiнних паперiв в Українi;

Закон України вiд 23 лютого 2006 р. «Про цiннi папери та
фондовий ринок»5, який регулює вiдносини щодо розмiщення,
обiгу цiнних паперiв i провадження професiйної дiяльностi на
фондовому ринку;

Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 1993 р. «Про
довiрчi товариства»6, яким визначено поняття довiрчого това�
риства, особливостi його створення та дiяльностi;

Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 р.
«Про систему валютного регулювання i валютного контролю»7.
Вiн установлює режим здiйснення валютних операцiй на тери�
торiї України, визначає загальнi принципи валютного регулю�
вання, повноваження державних органiв i функцiй банкiв та iн�
ших кредитно�фiнансових установ України в регулюваннi валют�
них операцiй, права й обов’язки суб’єктiв валютних вiдносин,
порядок здiйснення валютного контролю, вiдповiдальнiсть за
порушення валютного законодавства;
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Указ Президента України вiд 19 лютого 1994 р. «Про iнвес�
тицiйнi фонди та iнвестицiйнi компанiї»1. Затверджене цим Ука�
зом Положення про iнвестицiйнi фонди та iнвестицiйнi компа�
нiї визначає поняття iнвестицiйних фондiв та iнвестицiйних ком�
панiй, порядок створення та умови їхньої дiяльностi, здiйснення
державного контролю, а також заходи щодо захисту iнтересiв
їхнiх учасникiв.

Закон України вiд 15 березня 2001 р. «Про iнститути спiль�
ного iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)»2.

Законодавство про страхування (зокрема, Закон України вiд
7 березня 1996 р. «Про страхування»3) регулює вiдносини мiж
страховиками (страховими компанiями, створеними у формi
акцiонерних, повних, командитних товариств або товариств з
додатковою вiдповiдальнiстю) i страхувальниками (юридични�
ми особами та дiєздатними громадянами) щодо захисту майно�
вих iнтересiв громадян та юридичних осiб у разi настання пев�
них подiй (страхових випадкiв) за рахунок грошових фондiв, що
формуються шляхом сплати страхувальниками страхових пла�
тежiв (страхових внескiв, страхових премiй). Дiя цього законо�
давства не поширюється на державне соцiальне страхування.

Законодавство про захист економiчної конкуренцiї, як атри�
бут правової системи ринкового спрямування, представлене в
першу чергу Законом України вiд 11 сiчня 2001 р. «Про захист
економiчної конкуренцiї», який визначає правовi засади пiдтрим�
ки та захисту економiчної конкуренцiї, обмеження монополiзму
в господарськiй дiяльностi i спрямований на забезпечення ефек�
тивного функцiонування економiки України на основi розвит�
ку конкурентних вiдносин.

До нього вiдносяться також Закон України вiд 26 листопада
1993 р. «Про Антимонопольний комiтет України», Закон Украї�
ни вiд 7 червня 1996 р. «Про захист вiд недобросовiсної конку�
ренцiї», який визначає правовi засади захисту господарюючих
суб’єктiв i споживачiв вiд недобросовiсної конкуренцiї, та iншi
нормативнi акти.

Законодавство про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть. Основним
нормативним актом тут є Закон України вiд 16 квiтня 1991 р.
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«Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть», який регулює такi ви�
ди зовнiшньоекономiчної дiяльностi: зовнiшню торгiвлю; еконо�
мiчне i науково�технiчне спiвробiтництво; спецiалiзацiю та ко�
операцiю виробництва, науки i технiки; економiчнi зв’язки в галу�
зi будiвництва; транспортнi вiдносини; експедиторськi операцiї;
надання рiзноманiтних послуг; банкiвськi (кредитнi, розрахун�
ковi та iн.) операцiї. Окремi види зовнiшньоекономiчних опера�
цiй регулюються спецiальними законами: вiд 15 вересня 1995 р.
(в редакцiї вiд 4 жовтня 2001 р.) «Про операцiї з давальницькою
сировиною у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi»1; вiд 23 грудня
1998 р. «Про регулювання бартерних (товарообмiнних опера�
цiй) у галузi зовнiшньоекономiчних вiдносин»2. Важливу роль
в регулюваннi господарських вiдносин у сферi зовнiшньоеконо�
мiчної дiяльностi вiдiграють норми Закону України «Про мiж�
народне приватне право».

Законодавство про нормативнi документи (технiчнi норми)
та умови їх застосування. Воно в основному представлене Дек�
ретами Кабiнету Мiнiстрiв: вiд 8 квiтня 1993 р. «Про державний
нагляд за додержанням стандартiв, норм i правил та вiдповiдаль�
нiсть за їх порушення»3, вiд 10 травня 1993 р. «Про стандарти�
зацiю i сертифiкацiю»4, а також Законом України вiд 18 листо�
пада 1997 р. «Про державне регулювання видобутку i викорис�
тання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та контроль
за операцiями з ними»5, Законом України вiд 11 лютого 1998 р.
«Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть»6 та Законом Украї�
ни вiд 1 грудня 2005 р. «Про стандарти, технiчнi регламенти та
процедури оцiнки вiдповiдностi».

Зазначене законодавство:
встановлює правовi основи державного нагляду за додер�

жанням стандартiв, норм i правил суб’єктами пiдприємницької
дiяльностi (пiдприємцями), визначає їхню вiдповiдальнiсть за
порушення цих стандартiв, норм i правил;

спрямоване на захист iнтересiв народного господарства i гро�
мадян України, має на метi сприяння науково�технiчному i еко�
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номiчному прогресу на основi використання результатiв вимi�
рювань гарантованої точностi, виражених у тих одиницях, що до�
пускаються до застосування, i створення сприятливих умов для
розвитку мiждержавних зв’язкiв;

визначає правовi та економiчнi основи систем стандарти�
зацiї та сертифiкацiї, встановлює органiзацiйнi форми їхнього
функцiонування на територiї України;

встановлює правовi основи державного контролю за видо�
буванням, виробництвом, використанням, обiгом, облiком i збе�
рiганням дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та конт�
ролю за операцiями з ними;

визначає правовi та органiзацiйнi засади розроблення i за�
стосування нацiональних стандартiв, технiчних регламентiв та
процедур оцiнки вiдповiдностi, а також основоположнi принци�
пи державної полiтики у сферi стандартизацiї, технiчного регу�
лювання та оцiнки вiдповiдностi.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Якi вiдносини є предметом регулювання господарського за�
конодавства?

2. В чому полягають особливостi господарського законодав�
ства?

3. На яких принципах здiйснюється поєднання господарського
законодавства з комерцiйним правом iнших країн та мiжна�
родними договорами з господарських питань?

4. Назвiть види нормативних актiв господарського законодав�
ства.

5. Яким чином визначається система господарського законо�
давства?

6. На якi види (блоки) подiляється господарське законодав�
ство за юридичною силою?

7. Як класифiкуються господарсько�правовi нормативнi акти
залежно вiд змiсту їх норм?

8. Дайте загальну характеристику системи статусних (компе�
тенцiйних) законiв.

9. Назвiть основнi нормативнi акти, що регулюють вiдносини
щодо управлiння майном.

10. Назвiть основнi акти регулювання ринкiв капiталу.
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Роздiл II
СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ

ПРАВОВIДНОСИН

Ãëàâà 5

ÑÓÁ’ªÊÒÈ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ.
ÑÓÁ’ªÊÒÈ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß

§ 1. Поняття та види суб’єктiв
господарського права

Поняття суб’єкта господарського права обґрунтоване тео�
рiєю господарського права, яка виходить з того, що суб’єктами
господарського права є учасники господарських вiдносин.

Згiдно з ст. 2 ГК учасниками вiдносин у сферi господарю�
вання є:

а) суб’єкти господарювання,
б) споживачi,
в) органи державної влади та органи мiсцевого самовряду�

вання, надiленi господарською компетенцiєю,
г) громадяни, громадськi та iншi органiзацiї, якi виступають

засновниками суб’єктiв господарювання чи здiйснюють щодо
них органiзацiйно�господарськi повноваження на основi вiдно�
син власностi.

Таким чином, усiх вищезазначених суб’єктiв можна розгля�
дати як суб’єктiв господарського права.

Найбiльшу i найважливiшу для господарської дiяльностi гру�
пу суб’єктiв господарського права складають суб’єкти господа�
рювання. Тому саме їх правовому статусу придiляється головна
увага у цiй темi.

Частина 1 ст. 55 ГК визнає суб’єктами господарювання учас�
никiв господарських вiдносин, якi здiйснюють господарську дi�
яльнiсть, реалiзуючи господарську компетенцiю (сукупнiсть гос�
подарських прав та обов’язкiв), мають вiдокремлене майно i не�



суть вiдповiдальнiсть за своїми зобов’язаннями в межах цього
майна, крiм випадкiв, передбачених законодавством. Наведене
визначення дає пiдстави видiлити наступнi ознаки суб’єкта гос�
подарювання:

— по�перше, цей суб’єкт є учасником господарських вiд�
носин;

— по�друге, вiн безпосередньо здiйснює господарську дiяль�
нiсть;

— по�третє, вiн надiлений господарською компетенцiєю (су�
купнiстю господарських прав i обов’язкiв), яку реалiзує при здiйс�
неннi господарської дiяльностi, набуваючи при цьому нових прав i
обов’язкiв. Цю ознаку суб’єкта господарського права в лiтературi
ще називають господарською правосуб’єктнiстю. Суб’єкт госпо�
дарського права має засновану на законi можливiсть набувати
вiд свого iменi майновi та особистi немайновi права, вступати в
зобов’язання, виступати у судових органах. Правосуб’єктнiсть
суб’єкта господарювання доктринально визначається як госпо�
дарська компетенцiя, тобто сукупнiсть встановлених законо�
давством i набутих у господарських правовiдносинах прав i обо�
в’язкiв;

— по�четверте, вiн має вiдокремлене вiд iнших суб’єктiв (в
тому числi i вiд власника) майно;

— по�п’яте, вiн несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов’язання�
ми у межах закрiпленого за ним майна.

Суб’єктами господарювання згiдно з ч. 2 ст. 55 ГК є:
1) господарськi органiзацiї — юридичнi особи, створенi вiд�

повiдно до Цивiльного кодексу України, державнi, комунальнi
та iншi пiдприємства, створенi вiдповiдно до Господарського ко�
дексу, а також iншi юридичнi особи, якi здiйснюють господар�
ську дiяльнiсть та зареєстрованi в установленому законом по�
рядку;

2) громадяни України, iноземцi та особи без громадянства,
якi здiйснюють господарську дiяльнiсть та зареєстрованi вiдпо�
вiдно до закону як пiдприємцi.

В теорiї господарського права обґрунтована точка зору, що
до суб’єктiв господарювання вiдносяться також фiлiї, представ�
ництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли господарських органiза�
цiй (структурнi одиницi), утворенi ними для здiйснення госпо�
дарської дiяльностi. Це положення було закрiплене в ч. 2 ст. 55
ГК України, проте Законом України вiд 4 лютого 2005 р. струк�
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турнi одиницi без належних для того пiдстав i наукового обґрун�
тування були виключенi з числа суб’єктiв господарювання1.

Суб’єкти господарювання реалiзують свою господарську
компетенцiю на основi права власностi, права господарського
вiдання та права оперативного управлiння вiдповiдно до визна�
чення цiєї компетенцiї у ГК та iнших законах.

Суб’єкти господарювання — господарськi органiзацiї, якi дi�
ють на основi права власностi, права господарського вiдання чи
оперативного управлiння, мають статус юридичної особи, що
визначається цивiльним законодавством та Господарським ко�
дексом.

Вони мають право вiдкривати свої фiлiї, представництва, iн�
шi вiдокремленi пiдроздiли без створення юридичної особи.

§ 2. Утворення суб’єктiв господарювання,
їх державна реєстрацiя

Термiн «утворення» — це правове поняття господарського
права. Це поняття включає врегульованi нормами господарсько�
го права умови фактичного виникнення та легiтимацiї суб’єкта
господарювання, суб’єкта права.

Виходячи з того, що в економiцi України створюються i функ�
цiонують суб’єкти господарювання рiзних органiзацiйно�право�
вих форм, господарське законодавство визначає загальний i спе�
цiальний порядок їх створення. Так, згiдно ч. 1 ст. 56 ГК суб’єкт
господарювання може бути утворений:

а) за рiшенням власника (власникiв) майна або уповнова�
женого ним (ними) органу (загальний порядок). Уповноваженi
органи, якi можуть бути засновниками пiдприємств, визначає
власник. Наприклад, щодо державних унiтарних пiдприємств —
це пiдвiдомчi Кабiнету Мiнiстрiв України органи державної ви�
конавчої влади: мiнiстерства, державнi комiтети, iншi центральнi
органи державної виконавчої влади. Вони приймають рiшення
про створення державних пiдприємств, затверджують статути i
контролюють їх дотримання, укладають та розривають контрак�
ти з керiвниками пiдприємств, контролюють ефективнiсть ви�
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користання закрiпленого за пiдприємствами майна, його збере�
ження (закони України «Про управлiння об’єктами державної
власностi», «Про Кабiнет Мiнiстрiв України»).

Щодо пiдприємств комунальної власностi уповноваженими
органами iз засновницькими правами є сiльськi, селищнi та мi�
ськi ради (п. 30 ст. 26 Закону України вiд 21 травня 1997 р. «Про
мiсцеве самоврядування в Українi»1), а також мiсцевi держав�
нi адмiнiстрацiї (п. 1 ст. 19 Закону України вiд 9 квiтня 1999 р.
«Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї»2).

Засновники реалiзують засновницькi права шляхом:
обрання органiзацiйної форми суб’єкта господарювання; ви�

значення цiлей i предмета його дiяльностi;
прийняття рiшення про його створення; затвердження в уста�

новленому порядку статуту;
передачi безоплатно на баланс суб’єкта господарювання ос�

новних фондiв та обiгових коштiв;
формування органiв управлiння, визначення у статутi меж

їхнiх повноважень тощо.
Утворення суб’єкта господарювання в юридичному розумiн�

нi — це затвердження та одержання передбачених законом до�
кументiв: рiшення власника (власникiв) або уповноваженого
органу про створення суб’єкта господарювання, статуту (якщо
цього вимагає органiзацiйна форма), свiдоцтва про державну
реєстрацiю. При необхiдностi видiлення для новостворюваного
суб’єкта господарювання земельної дiлянки сюди входять також
документи на землекористування (землеволодiння), визначенi
земельним законодавством України. Дозвiл на користування
утворюваним суб’єктом господарювання земельною дiлянкою,
а також iншими природними ресурсами видається за рiшенням
мiсцевої ради за мiсцезнаходженням суб’єкта господарювання в
порядку, встановленому Земельним кодексом України (ст. 19,
21, 23, 32, 34 та iн.);

б) у випадках, спецiально передбачених законодавством, —
за рiшенням iнших органiв, органiзацiй i громадян (спецiальний
порядок). Так, в окремих випадках (наприклад, щодо пiдпри�
ємств будiвельного комплексу) функцiї i повноваження щодо
утворення державних унiтарних пiдприємств Кабiнет Мiнiстрiв
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України делегує господарським об’єднанням: корпорацiям, кон�
цернам тощо.

Стаття 56 ГК визначає також способи утворення суб’єкта
господарювання:

— шляхом заснування нового суб’єкта господарювання;
— шляхом реорганiзацiї (злиття, приєднання, видiлення, по�

дiлу, перетворення) дiючого (дiючих) суб’єкта господарювання;
— шляхом примусового подiлу (видiлення) дiючого суб’єк�

та господарювання за розпорядженням антимонопольних орга�
нiв вiдповiдно до антимонопольно�конкурентного законодавства.
Так, примусовий подiл суб’єкта господарювання здiйснюється
згiдно з рiшенням Антимонопольного комiтету України, його
територiальних управлiнь. Рiшення про подiл пiдприємства�мо�
нополiста є обов’язковим для власника (власникiв) або уповно�
важеного органу. Рiшенням про примусовий подiл визначається
строк утворення нових пiдприємств, який не може бути менше
шести мiсяцiв;

Закон вимагає, щоб створення суб’єктiв господарювання
здiйснювалося з додержанням вимог антимонопольно�конку�
рентного законодавства.

Державна реєстрацiя суб’єктiв господарювання — це засвiд�
чення факту створення або припинення юридичної особи, за�
свiдчення факту набуття або позбавлення статусу пiдприємця
фiзичною особою, а також вчинення iнших реєстрацiйних дiй,
якi передбаченi законом, шляхом внесення вiдповiдних записiв
до Єдиного державного реєстру.

15 травня 2003 р. прийнято Закон України «Про держав�
ну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб�пiдприємцiв»1,
який набрав чинностi з 1 липня 2004 р., тому розглядати поря�
док державної реєстрацiї суб’єктiв господарювання слiд, вихо�
дячи iз загальних положень ГК, закрiплених в ст. 57 та 58, а та�
кож з положень зазначеного Закону.

Згiдно з Законом порядок проведення державної реєстрацiї
суб’єктiв господарювання (юридичних осiб та фiзичних осiб —
пiдприємцiв) включає, зокрема:

перевiрку комплектностi документiв, якi подаються держав�
ному реєстратору, та повноти вiдомостей, що вказанi в реєстра�
цiйнiй картцi;
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перевiрку документiв, якi подаються державному реєстра�
тору, на вiдсутнiсть пiдстав для вiдмови у проведеннi державної
реєстрацiї;

внесення вiдомостей про юридичну особу або фiзичну осо�
бу — пiдприємця до Єдиного державного реєстру;

оформлення i видачу свiдоцтва про державну реєстрацiю та
виписки з Єдиного державного реєстру.

Державна реєстрацiя суб’єктiв господарювання проводить�
ся державним реєстратором виключно у виконавчому комiтетi
мiської ради мiста обласного значення або у районнiй, районнiй
у мiстах Києвi та Севастополi державнiй адмiнiстрацiї за мiсце�
знаходженням юридичної особи або за мiсцем проживання фi�
зичної особи — пiдприємця.

Державний реєстратор на територiї вiдповiдної адмiнiстра�
тивно�територiальної одиницi:

проводить державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних
осiб — пiдприємцiв;

проводить резервування найменувань юридичних осiб;
передає органам статистики, державної податкової служби,

Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування
повiдомлення та вiдомостi з реєстрацiйних карток про вчинен�
ня реєстрацiйних дiй, якi передбаченi цим Законом, у тому числi
щодо створення або лiквiдацiї вiдокремлених пiдроздiлiв юри�
дичних осiб;

формує, веде та забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ;
здiйснює оформлення та видачу свiдоцтв про державну реєст�

рацiю, а також їх замiну;
оформлює та видає виписки, довiдки з Єдиного державного

реєстру;
проводить державну реєстрацiю змiн до установчих докумен�

тiв юридичних осiб та державну реєстрацiю змiни iменi або мiс�
ця проживання фiзичних осiб — пiдприємцiв;

проводить державну реєстрацiю припинення юридичних осiб
та державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльнос�
тi фiзичними особами — пiдприємцями;

звертається до суду iз заявою про змiну мети установи у
встановленому законом порядку.

Для проведення державної реєстрацiї юридичної особи за�
сновник (засновники) або уповноважена ними особа повиннi
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особисто подати державному реєстратору (надiслати рекомен�
дованим листом з описом вкладення) такi документи:

заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної
реєстрацiї юридичної особи. Реєстрацiйна картка — це документ
встановленого зразка, який пiдтверджує волевиявлення особи
щодо внесення вiдповiдних записiв до Єдиного державного ре�
єстру. Форма реєстрацiйної картки на проведення державної
реєстрацiї юридичної особи, утвореної шляхом заснування но�
вої юридичної особи, затверджена наказом Держкомпiдприєм�
ництва вiд 9 червня 2004 р. № 67;

копiю рiшення засновникiв або уповноваженого ними органу
про створення юридичної особи у випадках, передбачених зако�
ном;

два примiрники установчих документiв. ГК визначає змiст за�
сновницького договору, у якому засновники зобов’язуються утво�
рити суб’єкт господарювання, визначають порядок спiльної дi�
яльностi щодо його утворення, умови передачi йому свого май�
на, порядок розподiлу прибуткiв i збиткiв, управлiння дiяльнiстю
суб’єкта господарювання та участi в ньому засновникiв, поря�
док вибуття та входження нових засновникiв, iншi умови дiяль�
ностi суб’єкта господарювання, якi передбаченi законом, а та�
кож порядок його реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдповiдно до зако�
ну (ч. 3 ст. 57 ГК).

Статут суб’єкта господарювання повинен мiстити вiдомо�
стi про:

— його найменування,
— мету i предмет дiяльностi,
— розмiр i порядок утворення статутного та iнших фондiв,
— порядок розподiлу прибуткiв i збиткiв,
— про органи управлiння i контролю, їх компетенцiю,
— про умови реорганiзацiї та лiквiдацiї суб’єкта господарю�

вання,
— iншi вiдомостi, пов’язанi з особливостями органiзацiйної

форми суб’єкта господарювання, передбаченi законодавством.
Статут може мiстити й iншi вiдомостi, що не суперечать за�

конодавству;
документ, що засвiдчує внесення реєстрацiйного збору за

проведення державної реєстрацiї юридичної особи (ч. 1 ст. 24
Закону). Вiдповiдно до ст. 10 Закону реєстрацiйний збiр за про�
ведення державної реєстрацiї справляється у такому розмiрi:
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десять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян — за
проведення державної реєстрацiї юридичної особи;

два неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян — за про�
ведення державної реєстрацiї фiзичної особи — пiдприємця.

За проведення державної реєстрацiї змiн до установчих до�
кументiв юридичної особи, державної реєстрацiї змiни iменi або
мiсця проживання фiзичної особи — пiдприємця справляється
реєстрацiйний збiр у розмiрi тридцяти вiдсоткiв реєстрацiйного
збору, встановленого за проведення державної реєстрацiї.

За замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю у зв’язку з
його втратою або пошкодженням справляється реєстрацiйний
збiр у розмiрi одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв гро�
мадян.

Кошти, одержанi як реєстрацiйний збiр, зараховуються до
мiсцевого бюджету за мiсцезнаходженням юридичної особи або
мiсцем проживання фiзичної особи — пiдприємця.

Документом, що пiдтверджує внесення реєстрацiйного збо�
ру, є копiя квитанцiї, виданої банком, або копiя платiжного до�
ручення з вiдмiткою банку.

У разi, якщо проводилося резервування найменування юри�
дичної особи, крiм документiв, якi передбаченi ч. 1 ст. 24 Зако�
ну, додатково подається чинна довiдка з Єдиного державного
реєстру про резервування найменування юридичної особи.

У випадках, що передбаченi законом, крiм документiв, якi пе�
редбаченi ч. 1 ст. 24 Закону, додатково подається (надсилаєть�
ся) копiя рiшення органiв Антимонопольного комiтету України
або Кабiнету Мiнiстрiв України про надання дозволу на узго�
дженi дiї або на концентрацiю суб’єктiв господарювання.

У разi державної реєстрацiї юридичної особи, для якої зако�
ном встановлено вимоги щодо формування статутного фон�
ду (статутного або складеного капiталу), крiм зазначених доку�
ментiв, додатково подається документ, що пiдтверджує внесен�
ня засновником (засновниками) вкладу (вкладiв) до статутного
фонду (статутного або складеного капiталу) юридичної особи в
розмiрi, який встановлено законом.

У разi державної реєстрацiї вiдкритих акцiонерних това�
риств крiм документiв, якi передбаченi ч. 1 ст. 24 Закону, додат�
ково подається звiт про проведення пiдписки на акцiї, засвiдче�
ний Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
України.
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У разi державної реєстрацiї фермерського господарства крiм
документiв, якi передбаченi ч. 1 ст. 24 Закону, додатково подаєть�
ся копiя Державного акта на право приватної власностi заснов�
ника на землю або копiя Державного акта на право постiйного
користування землею засновником, або нотарiально посвiдчена
копiя договору про право користування землею засновником,
зокрема на умовах оренди.

У разi державної реєстрацiї юридичної особи, засновником
(засновниками) якої є iноземна юридична особа, крiм докумен�
тiв, якi передбаченi частиною першою цiєї статтi, додатково по�
дається документ про пiдтвердження реєстрацiї iноземної осо�
би в країнi її мiсцезнаходження, зокрема витяг iз торговельного,
банкiвського або судового реєстру, який вiдповiдає вимогам ч. 6
ст. 8 Закону.

Державному реєстратору забороняється вимагати додатковi
документи для проведення державної реєстрацiї юридичної осо�
би, якщо вони не передбаченi законодавством.

Якщо документи для проведення державної реєстрацiї по�
даються засновником або уповноваженою ним особою особис�
то, державному реєстратору додатково пред’являються паспорт
та документ, що засвiдчує його (її) повноваження.

Документи, якi поданi для проведення державної реєстрацiї
юридичної особи, приймаються за описом, копiя якого в день
надходження документiв видається (надсилається рекомендо�
ваним листом) засновнику або уповноваженiй ним особi з вiд�
мiткою про дату надходження документiв.

Дата надходження документiв для проведення державної ре�
єстрацiї юридичної особи вноситься до журналу облiку реєст�
рацiйних дiй.

За вiдсутностi пiдстав для вiдмови у проведеннi державної
реєстрацiї юридичної особи державний реєстратор повинен внес�
ти до реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї
юридичної особи iдентифiкацiйний код заявника вiдповiдно до
вимог Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй
України та внести до Єдиного державного реєстру запис про
проведення державної реєстрацiї юридичної особи на пiдставi
вiдомостей цiєї реєстрацiйної картки.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрацiї юридичної особи є датою дер�
жавної реєстрацiї юридичної особи.

108 Глава 5



Строк державної реєстрацiї юридичної особи не повинен пе�
ревищувати три робочих днi з дати надходження документiв для
проведення державної реєстрацiї юридичної особи.

Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи повин�
но бути оформлено i видано (надiслано рекомендованим лис�
том за описом вкладення) засновнику або уповноваженiй ним
особi державним реєстратором не пiзнiше наступного робочого
дня з дати державної реєстрацiї юридичної особи. Разом iз свi�
доцтвом про державну реєстрацiю юридичної особи засновнику
або уповноваженiй ним особi видається (надсилається реко�
мендованим листом) один примiрник оригiналу установчих до�
кументiв з вiдмiткою державного реєстратора про проведення
державної реєстрацiї юридичної особи.

Бланки свiдоцтв про державну реєстрацiю юридичних осiб
та бланки свiдоцтв про державну реєстрацiю фiзичних осiб —
пiдприємцiв є документами суворої звiтностi, мають облiкову
серiю i номер.

У бланку свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної осо�
би зазначаються:

найменування юридичної особи;
iдентифiкацiйний код Єдиного державного реєстру пiдпри�

ємств i органiзацiй України;
мiсцезнаходження юридичної особи;
мiсце проведення державної реєстрацiї;
дата проведення державної реєстрацiї;
прiзвище та iнiцiали державного реєстратора.
Для проведення державної реєстрацiї фiзична особа, яка має

намiр стати пiдприємцем (далi — заявник), повинна подати осо�
бисто (надiслати рекомендованим листом з описом вкладення)
державному реєстратору за мiсцем проживання такi документи:

заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної
реєстрацiї фiзичної особи — пiдприємця;

копiю довiдки про включення заявника до Державного ре�
єстру фiзичних осiб — платникiв податкiв та iнших обов’язко�
вих платежiв;

документ, що пiдтверджує внесення реєстрацiйного збору за
проведення державної реєстрацiї фiзичної особи — пiдприємця.

Державному реєстратору забороняється вимагати додатковi
документи для проведення державної реєстрацiї фiзичної осо�
би — пiдприємця, якщо вони не передбаченi законом.
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Якщо документи для проведення державної реєстрацiї по�
даються заявником особисто, державному реєстратору додатко�
во пред’являється паспорт.

Документи, якi подаються для проведення державної реєст�
рацiї фiзичної особи — пiдприємця, приймаються за описом, ко�
пiя якого в день надходження документiв видається (надсила�
ється рекомендованим листом) заявнику з вiдмiткою про дату
надходження документiв.

Дата надходження документiв на проведення державної ре�
єстрацiї фiзичної особи — пiдприємця вноситься до журналу
облiку реєстрацiйних дiй.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, якi поданi для проведення державної реєстрацiї фi�
зичної особи — пiдприємця, якщо:

документи поданi за неналежним мiсцем проведення дер�
жавної реєстрацiї фiзичної особи — пiдприємця;

документи не вiдповiдають вимогам ч. 1 та 2 ст. 8 та ч. 5
ст. 10 Закону;

документи поданi не у повному обсязi.
Про залишення документiв, якi подавалися для проведення

державної реєстрацiї фiзичної особи — пiдприємця, без розгляду
заявнику в день надходження документiв державним реєстра�
тором видаються (надсилається рекомендованим листом з опи�
сом вкладення) вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням пiдстав
залишення документiв, якi подавалися для проведення держав�
ної реєстрацiї фiзичної особи — пiдприємця, без розгляду та до�
кументи, що подавалися для проведення державної реєстрацiї
фiзичної особи — пiдприємця, вiдповiдно до опису.

Залишення документiв, якi подавалися для проведення дер�
жавної реєстрацiї фiзичної особи — пiдприємця, без розгляду
не перешкоджає повторному зверненню заявника до держав�
ного реєстратора в загальному порядку пiсля усунення при�
чин, що були пiдставою для залишення цих документiв без роз�
гляду.

Державний реєстратор за вiдсутностi пiдстав для залишен�
ня документiв, якi поданi для проведення державної реєстрацiї
фiзичної особи — пiдприємця, без розгляду зобов’язаний пере�
вiрити цi документи на вiдсутнiсть пiдстав для вiдмови у прове�
деннi державної реєстрацiї фiзичної особи — пiдприємця. Пере�
вiрка на вiдсутнiсть пiдстав для вiдмови у проведеннi держав�
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ної реєстрацiї здiйснюється з використанням вiдомостей Єдиного
державного реєстру.

За вiдсутностi пiдстав для вiдмови у проведеннi державної
реєстрацiї фiзичної особи — пiдприємця державний реєстратор
повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про про�
ведення державної реєстрацiї фiзичної особи — пiдприємця на
пiдставi вiдомостей реєстрацiйної картки на проведення держа�
вної реєстрацiї фiзичної особи — пiдприємця.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрацiї фiзичної особи — пiдприємця
є датою державної реєстрацiї фiзичної особи — пiдприємця.

Строк державної реєстрацiї фiзичної особи — пiдприємця
не повинен перевищувати два робочих днi з дати надходження
документiв для проведення державної реєстрацiї фiзичної осо�
би — пiдприємця.

Свiдоцтво про державну реєстрацiю фiзичної особи — пiд�
приємця повинно бути оформлено державним реєстратором i ви�
дано (надiслано рекомендованим листом) заявнику не пiзнiше
наступного робочого дня з дати державної реєстрацiї фiзичної
особи — пiдприємця.

У бланку свiдоцтва про державну реєстрацiю фiзичної осо�
би — пiдприємця зазначаються:

iм’я фiзичної особи — пiдприємця;
iдентифiкацiйний номер фiзичної особи — платника податкiв

та iнших обов’язкових платежiв з Державного реєстру фiзичних
осiб — платникiв податкiв та iнших обов’язкових платежiв (далi —
iдентифiкацiйний номер фiзичної особи — платника податкiв);

мiсце проживання фiзичної особи — пiдприємця;
дата проведення державної реєстрацiї;
мiсце проведення державної реєстрацiї;
прiзвище та iнiцiали державного реєстратора.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю пiдписується держав�

ним реєстратором та засвiдчується його печаткою.
Державний реєстратор не пiзнiше наступного робочого дня

з дати державної реєстрацiї фiзичної особи — пiдприємця зобов’я�
заний передати вiдповiдним органам статистики, державної по�
даткової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiально�
го страхування повiдомлення про проведення державної реєстра�
цiї фiзичної особи — пiдприємця iз зазначенням номера та дати
внесення вiдповiдного запису до Єдиного державного реєстру та
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вiдомостi з реєстрацiйної картки на проведення державної ре�
єстрацiї фiзичної особи — пiдприємця для взяття фiзичної осо�
би — пiдприємця на облiк.

Вiдомостi про юридичну особу або фiзичну особу — пiдпри�
ємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом вне�
сення записiв на пiдставi вiдомостей з вiдповiдних реєстрацiй�
них карток (ч. 1 ст. 17 Закону).

Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечен�
ня органiв державної влади, а також учасникiв цивiльного обо�
роту достовiрною iнформацiєю про юридичних осiб та фiзич�
них осiб — пiдприємцiв з Єдиного державного реєстру.

В Єдиному державному реєстрi мiстяться такi вiдомостi що�
до юридичної особи:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разi
його наявностi;

iдентифiкацiйний код юридичної особи;
форма власностi;
органiзацiйно�правова форма;
центральний чи мiсцевий орган виконавчої влади, до сфери

управлiння якого належить юридична особа державної форми
власностi чи юридична особа, в статутному фондi якої частка
держави становить не менше 25 вiдсоткiв;

мiсцезнаходження юридичної особи;
перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому

числi iм’я, мiсце проживання, iдентифiкацiйний номер фiзичної
особи — платника податкiв, якщо засновник — фiзична особа;
найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код, як�
що засновник — юридична особа;

основнi види дiяльностi;
прiзвище, iм’я та по батьковi осiб, якi мають право вчиняти

юридичнi дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому
числi пiдписувати договори, їх iдентифiкацiйнi номери фiзич�
них осiб — платникiв податкiв;

данi про наявнiсть обмежень щодо представництва вiд iменi
юридичної особи;

данi про розмiр статутного фонду (статутного або складено�
го капiталу), у тому числi частки кожного iз засновникiв (учас�
никiв), а також розмiр сплаченого статутного фонду (статутного
або складеного капiталу) на дату проведення державної реєст�
рацiї та дата закiнчення його формування;
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дата та номер запису про проведення державної реєстрацiї
юридичної особи, дати та номери записiв про внесення змiн до
нього;

пiдстави для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї;
серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, дата ви�

дачi або замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю;
данi про установчi документи, дати та номери записiв про

внесення змiн до них;
пiдстави для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї змiн

до установчих документiв;
дата та номер запису про скасування державної реєстрацiї

змiн до установчих документiв юридичної особи;
данi про дату постановки на облiк та дату зняття з облiку в

органах статистики, державної податкової служби, Пенсiйного
фонду України, фондiв соцiального страхування;

данi про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи;
данi про перебування юридичної особи в процесi припинен�

ня, зокрема дата реєстрацiї рiшення засновникiв (учасникiв)
або уповноважених ними органiв про припинення юридичної
особи, вiдомостi про комiсiю з припинення (лiквiдатора, лiквi�
дацiйну комiсiю тощо);

дата та номер запису про державну реєстрацiю припинення
юридичної особи, пiдстава для його внесення;

дата та номер запису про вiдмiну державної реєстрацiї при�
пинення юридичної особи, пiдстава для його внесення;

мiсце проведення державної реєстрацiї, а також мiсце про�
ведення iнших реєстрацiйних дiй, передбачених Законом;

мiсцезнаходження реєстрацiйної справи;
данi про видачу виписок, витягiв, довiдок з Єдиного держав�

ного реєстру;
прiзвище, iм’я та по батьковi посадової особи, що внесла до

Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацiю
юридичної особи, внесла змiни до цього запису або внесла за�
пис про державну реєстрацiю припинення юридичної особи;

дата передачi реєстрацiйної справи до державної архiвної
установи, адреса її знаходження (ч. 2 ст. 17 Закону).

В Єдиному державному реєстрi мiстяться такi вiдомостi про
вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи:

iдентифiкацiйний код юридичної особи;
iдентифiкацiйний код фiлiї, представництва;
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повне найменування вiдокремленого пiдроздiлу;
мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу;
основнi види дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу;
прiзвище, iм’я та по батьковi осiб, якi мають право вчиняти

юридичнi дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому
числi пiдписувати договори, їх iдентифiкацiйнi номери платни�
кiв податкiв;

дату постановки на облiк та зняття з облiку в органах стати�
стики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду Украї�
ни, фондiв соцiального страхування;

дату та номер запису про включення або виключення вiдо�
мостей до/з Єдиного державного реєстру, дату та номери запи�
су про внесення змiн до нього;

мiсце проведення запису про включення або виключення вi�
домостей до/з Єдиного державного реєстру;

мiсцезнаходження реєстрацiйної справи юридичної особи;
прiзвище, iм’я та по батьковi посадової особи, що внесла до

Єдиного державного реєстру запис про включення вiдомостей
про вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи, внесла змiни до
цього запису або внесла запис про виключення вiдокремленого
пiдроздiлу юридичної особи.

В Єдиному державному реєстрi повиннi мiститися такi вiдо�
мостi щодо фiзичної особи — пiдприємця:

iм’я фiзичної особи;
iдентифiкацiйний номер фiзичної особи — платника податкiв;
мiсце проживання;
основнi види дiяльностi;
дата та номер запису про проведення державної реєстрацiї

фiзичної особи — пiдприємця, дати та номери записiв про вне�
сення змiн до нього;

пiдстави для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї;
серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, дата ви�

дачi або замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю;
пiдстави для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї змiн

до вiдомостей про фiзичну особу — пiдприємця;
данi про дату постановки на облiк та дату зняття з облiку в

органах статистики, державної податкової служби, Пенсiйного
фонду України, фондiв соцiального страхування;

данi про перебування фiзичної особи — пiдприємця в про�
цесi припинення пiдприємницької дiяльностi;
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дата та номер запису про державну реєстрацiю припинення
пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою — пiдприємцем,
а також пiдстава для його внесення;

дата та номер запису про вiдмiну державної реєстрацiї при�
пинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою — пiд�
приємцем, а також пiдстава для його внесення;

мiсце проведення державної реєстрацiї, а також мiсце про�
ведення iнших реєстрацiйних дiй, передбачених Законом;

мiсцезнаходження реєстрацiйної справи;
прiзвище, iм’я та по батьковi посадової особи, що внесла до

Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацiю
фiзичної особи — пiдприємця, внесла змiни до цього запису або
внесла запис про державну реєстрацiю припинення пiдприєм�
ницької дiяльностi фiзичною особою — пiдприємцем;

дата передачi реєстрацiйної справи до державної архiвної
установи, адреса її знаходження (ч. 3 ст. 17 Закону).

В Єдиному державному реєстрi мiстяться також вiдомостi
про вiдсутнiсть юридичної особи за її мiсцезнаходженням, про
вiдсутнiсть пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу, а та�
кож вiдомостi про зарезервованi найменування юридичних осiб.

Порушення встановленого законом порядку створення су�
б’єкта господарювання або недостовiрнiсть чи невiдповiднiсть
вимогам законодавства документiв, що подаються для його ре�
єстрацiї, є пiдставою для вiдмови в державнiй реєстрацiї суб’єк�
та господарювання. Перелiки пiдстав для вiдмови у проведеннi
державної реєстрацiї суб’єктiв господарювання — юридичних
та фiзичних осiб встановлено вiдповiдно ст. 27 та 44 Закону
«Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб�пiд�
приємцiв». Вiдмова у реєстрацiї суб’єкта господарювання з iн�
ших пiдстав не допускається.

Вiдмову в державнiй реєстрацiї суб’єкта господарювання мо�
же бути оскаржено в судовому порядку.

Дiяльнiсть незареєстрованого суб’єкта господарювання, який
пiдлягає державнiй реєстрацiї, забороняється. Доходи, одержа�
нi таким суб’єктом, стягуються до Державного бюджету Украї�
ни у встановленому законом порядку.

Стаття 29 Закону визначає порядок державної реєстрацiї змiн
до установчих документiв, що проводиться у таких випадках:

— у разi зменшення статутного фонду (статутного або скла�
деного капiталу) суб’єкта господарювання — юридичної особи,
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— у разi змiни складу засновникiв (учасникiв) суб’єкта гос�
подарювання — юридичної особи,

— у разi змiни найменування юридичної особи — суб’єкта гос�
подарювання.

Суб’єкт господарювання — юридична особа припиняється в
результатi передання всього свого майна, прав та обов’язкiв iн�
шим юридичним особам — правонаступникам у результатi злит�
тя, приєднання, подiлу, перетворення (реорганiзацiї) або в ре�
зультатi лiквiдацiї за рiшенням, прийнятим засновниками (учас�
никами) юридичної особи або уповноваженим ними органом,
за судовим рiшенням або за рiшенням органу державної влади,
прийнятим у випадках, передбачених законом.

Порядок проведення державної реєстрацiї суб’єкта господа�
рювання — юридичної особи iз зазначених пiдстав регламенту�
ється статтями 36—39 Закону.

Суб’єкт господарювання — юридична особа є таким, що при�
пинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запи�
су про державну реєстрацiю припинення юридичної особи.

Законодавством України можуть бути встановленi спецiаль�
нi правила державної реєстрацiї окремих органiзацiйних форм
господарювання. Наприклад, такi спецiальнi правила встанов�
ленi сьогоднi для банкiв i деяких iнших фiнансових установ, то�
варних i фондових бiрж, промислово�фiнансових груп.

§ 3. Припинення суб’єкта господарювання

Припинення суб’єкта господарювання — одне з юридичних
понять господарського права. Це специфiчна правова робота.
До змiсту поняття «припинення» входять юридичнi пiдстави
(«умови»), акти та процесуально�правовi дiї щодо припинення
суб’єкта господарювання як суб’єкта права. Цi пiдстави, акти та
дiї передбаченi господарським законодавством. Загальнi пiдста�
ви i форми припинення дiяльностi1 суб’єктiв господарювання
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усiх видiв визначенi Господарським кодексом (ст. 59). ГК (ст. 60)
встановлює також загальний процесуальний (процедурний) по�
рядок лiквiдацiї суб’єкта господарювання. У разi банкрутства
суб’єкта пiдприємництва вiдносини припинення регулюються
Законом України вiд 14 травня 1992 р.(в редакцiї вiд 30 червня
1999 р.) «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або
визнання його банкрутом».

Особливi пiдстави i форми припинення суб’єктiв господа�
рювання окремих видiв встановленi також законами про цих
суб’єктiв (наприклад, ст.19—22 Закону України «Про господар�
ськi товариства», ст. 87—98 Закону України «Про банки i бан�
кiвську дiяльнiсть» тощо) та iншими нормативними актами
(зокрема, про корпоратизацiю, приватизацiю та iн.).

Суб’єкт господарювання припиняється за рiшенням влас�
ника (власникiв) чи уповноважених ним органiв), за рiшенням
iнших осiб�засновникiв суб’єкта господарювання чи їх правона�
ступникiв, а у випадках, передбачених ГК та iншими законами, —
за рiшенням суду.

Припинення за юридичними пiдставами може бути двох ви�
дiв: добровiльним i примусовим.

Юридичними пiдставами добровiльного припинення суб’єк�
та господарювання є iнiцiатива власника цього суб’єкта чи упов�
новажених ним органiв або передбаченi законом чи установчи�
ми документами обставини (наприклад, у зв’язку iз закiнченням
строку, на який вiн створювався, чи у разi досягнення мети, за�
ради якої його було створено). Мотиви iнiцiативи суб’єкта гос�
подарювання закон не визначає. Це можуть бути: змiна профi�
лю дiяльностi, конкуренцiя, затоварення тощо.

Види юридичних пiдстав примусового припинення суб’єкта
господарювання визначенi в законодавствi у виглядi примiрно�
го перелiку (наприклад, ч. 2 ст. 38 Закону «Про державну реєст�
рацiю юридичних осiб та фiзичних осiб�пiдприємцiв»).

Примусово суб’єкт господарювання припиняється вiдповiд�
но до судового рiшення, постановленого на пiдставi:

— визнання недiйсним запису про проведення державної
реєстрацiї через порушення закону, допущенi при створеннi су�
б’єкта господарювання — юридичної особи, якi не можна усунути;

— провадження суб’єктом господарювання дiяльностi, що
суперечить установчим документам, або такої, що заборонена
законом;
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— невiдповiдностi мiнiмального розмiру статутного фонду
суб’єкта господарювання — юридичної особи вимогам закону;

неподання протягом року органам державної податкової
служби податкових декларацiй, документiв фiнансової звiтнос�
тi вiдповiдно до закону;

наявностi в Єдиному державному реєстрi запису про вiдсут�
нiсть суб’єкта господарювання — юридичної особи за вказаним
її мiсцезнаходженням.

Крiм того, згiдно з ч. 1 Закону «Про державну реєстрацiю
юридичних осiб та фiзичних осiб�пiдприємцiв» суб’єкт господа�
рювання припиняється на пiдставi рiшення господарського су�
ду про визнання його банкрутом. Порядок такого припинення
визначає Закон України «Про вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом».

Частина 1 ст. 59 ГК передбачає двi правовi форми припи�
нення суб’єкта господарювання: реорганiзацiю i лiквiдацiю.

Реорганiзацiя передбачає виникнення на основi дiючого су�
б’єкта господарювання одного або бiльше нових суб’єктiв гос�
подарювання. У разi реорганiзацiї суб’єкта господарювання усi
його права та обов’язки переходять до правонаступника (право�
наступникiв). Загалом законодавство визначає чотири правових
способи реорганiзацiї суб’єкта господарювання: злиття, приєд�
нання, подiл та перетворення (ч. 1 ст. 59 ГК). З юридичної точки
зору цi способи розрiзняються залежно вiд того, до якого суб’єк�
та права переходять всi майновi права та обов’язки пiдприєм�
ства, що реорганiзуються.

Злиття двох i бiльше суб’єктiв господарювання в один озна�
чає перехiд прав i обов’язкiв кожного з них до суб’єкта господа�
рювання, що виник внаслiдок правового акта злиття. У цьому
випадку виникає новий суб’єкт господарювання, а суб’єкти гос�
подарювання, що злилися, припиняються.

Приєднання одного суб’єкта господарювання до iншого озна�
чає, що до останнього переходять права i обов’язки приєднаного
суб’єкта господарювання. Новий суб’єкт господарювання вна�
слiдок такої реорганiзацiї не виникає, проте суб’єкт господарю�
вання, який приєднався, припиняється.

Подiл суб’єкта господарювання є створенням на базi одного
iснуючого суб’єкта господарювання двох i бiльше суб’єктiв гос�
подарювання як суб’єктiв права. За таких умов вiдбувається по�
дiл усього майна суб’єкта господарювання. Такий спосiб реор�
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ганiзацiї передбачає затвердження власником (уповноваженим
органом) роздiльного акта (балансу). Згiдно з цим актом части�
ни майна та вiдповiднi права i обов’язки реорганiзованого суб’єк�
та господарювання переходять до суб’єктiв господарювання, ство�
рених внаслiдок подiлу.

Перетворення суб’єкта господарювання як спосiб реорганi�
зацiї означає перетворення однiєї форми власностi в iншу (на�
приклад, державної або комунальної в колективну або приват�
ну) i, вiдповiдно, змiну органiзацiйно�правової форми суб’єкта
господарювання. Такий спосiб реорганiзацiї масово застосову�
вався в процесах корпоратизацiї i приватизацiї майна держав�
них пiдприємств. При перетвореннi до суб’єкта господарюван�
ня, який щойно виник, переходять права i обов’язки колишньо�
го суб’єкта господарювання.

У випадку лiквiдацiї суб’єкт господарювання припиняється
як суб’єкт права без правонаступництва. Згiдно з ч. 6 ст. 59 ГК
суб’єкт господарювання лiквiдується:

за iнiцiативою осiб, зазначених у частинi першiй ст. 59 ГК;
у зв’язку iз закiнченням строку, на який вiн створювався, чи

у разi досягнення мети, заради якої його було створено;
у разi визнання його в установленому порядку банкрутом,

крiм випадкiв, передбачених законом;
у разi скасування його державної реєстрацiї у випадках, пе�

редбачених законом1.
Слiд зазначити, що ЦК встановлює обов’язок учасникiв юри�

дичної особи або органу, що прийняв рiшення про припинення
юридичної особи негайно письмово повiдомити про це орган, що
здiйснює державну реєстрацiю (ч. 1 ст. 105 ЦК). Такий же обо�
в’язок встановлено i ч. 1 ст. 34 Закону України «Про державну
реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб�пiдприємцiв».

Державний реєстратор в порядку, встановленому законо�
давством, повинен (як правило, не пiзнiше наступного робочого
дня з дати надходження вiдповiдних документiв про реорганi�
зацiю або лiквiдацiю юридичної особи) заповнити реєстрацiйну
картку про державну реєстрацiю припинення суб’єкта господа�
рювання — юридичної особи, внести до Єдиного державного
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реєстру запис про проведення державної реєстрацiї припинен�
ня юридичної особи та передати органам статистики, державної
податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiаль�
ного страхування повiдомлення про внесення до Єдиного дер�
жавного реєстру запису про проведення державної реєстрацiї
припинення для зняття юридичної особи з облiку.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрацiї припинення суб’єкта господа�
рювання — юридичної особи є датою його припинення.

Частина 8 ст. 59 ГК мiстить норму, згiдно з якою оголошен�
ня про реорганiзацiю чи лiквiдацiю господарської органiзацiї
або припинення дiяльностi iндивiдуального пiдприємця пiдля�
гає опублiкуванню реєструючим органом у спецiальному додат�
ку до газети «Урядовий кур’єр» та/або офiцiйному друкованому
виданнi органу державної влади або органу мiсцевого самовря�
дування за мiсцезнаходженням суб’єкта господарювання протя�
гом десяти днiв з дня припинення суб’єкта господарювання.

Загальний порядок лiквiдацiї суб’єкта господарювання (лiк�
вiдацiйний процес) встановлено ст. 111 ЦК та ст. 60 ГК, вiдпо�
вiдно до якої лiквiдацiя суб’єкта господарювання здiйснюється
лiквiдацiйною комiсiєю, яка утворюється власником (власника�
ми) майна суб’єкта господарювання чи його (їх) представни�
ками (органами), або iншим органом, визначеним законом, як�
що iнший порядок її утворення не передбачений ГК. Лiквiдацiю
суб’єкта господарювання може бути також покладено на орган
управлiння суб’єкта, що лiквiдується. Ч. 2 ст. 105 ЦК передба�
чає, що комiсiя з припинення юридичної особи (лiквiдацiйна ко�
мiсiя, лiквiдатор тощо) призначаються за погодженням з орга�
ном, який здiйснює державну реєстрацiю.

Лiквiдацiйний процес передбачає здiйснення щодо суб’єкта
господарювання наступних заходiв:

1) Орган (особа), який прийняв рiшення про лiквiдацiю су�
б’єкта господарювання, встановлює порядок та визначає строки
проведення лiквiдацiї, а також строк для заяви претензiй креди�
торами, що не може бути меншим, нiж два мiсяцi з дня оголо�
шення про лiквiдацiю.

2) Лiквiдацiйна комiсiя або iнший орган, який проводить лi�
квiдацiю суб’єкта господарювання, вмiщує в тих же друкованих
органах, в яких публiкувалося оголошення про реорганiзацiю
чи лiквiдацiю господарської органiзацiї або припинення дiяль�
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ностi iндивiдуального пiдприємця, повiдомлення про його лiк�
вiдацiю та про порядок i строки заяви кредиторами претензiй, а
явних (вiдомих) кредиторiв повiдомляє персонально у письмо�
вiй формi у встановленi ГК чи спецiальним законом строки.

3) Одночасно лiквiдацiйна комiсiя вживає необхiдних захо�
дiв щодо стягнення дебiторської заборгованостi суб’єкта госпо�
дарювання, який лiквiдується, та виявлення вимог кредиторiв,
з письмовим повiдомленням кожного з них про лiквiдацiю су�
б’єкта господарювання.

4) Лiквiдацiйна комiсiя оцiнює наявне майно суб’єкта гос�
подарювання, який лiквiдується, i розраховується з кредитора�
ми, складає лiквiдацiйний баланс та подає його власнику або
органу, який призначив лiквiдацiйну комiсiю. Достовiрнiсть та
повнота лiквiдацiйного балансу повиннi бути перевiренi у вста�
новленому законодавством порядку.

Проте слiд мати на увазi, що згiдно з ч. 1 ст. 111 ЦК лiквiда�
цiйна комiсiя пiсля закiнчення строку для пред’явлення вимог
кредиторами складає промiжний лiквiдацiйний баланс, який
мiстить вiдомостi про склад майна юридичної особи, що лiквi�
дується, перелiк пред’явлених кредиторами вимог, а також про
результати їх розгляду. Промiжний лiквiдацiйний баланс за�
тверджується учасниками юридичної особи або органом, який
прийняв рiшення про лiквiдацiю юридичної особи.

Саме вiд дня затвердження промiжного лiквiдацiйного ба�
лансу починається виплата грошових сум кредиторам юридич�
ної особи, що лiквiдується (за винятком кредиторiв четвертої
черги, виплати яким провадяться зi спливом мiсяця вiд дня за�
твердження промiжного лiквiдацiйного балансу (ч. 2 ст. 111 ЦК).

Майновi претензiї кредиторiв до суб’єкта господарювання,
що лiквiдується, задовольняються з майна цього суб’єкта, якщо
iнше не передбачено ГК та iншими законами. При цьому зако�
нодавець припускає, що вiдповiдного майна для задоволення
претензiй всiх кредиторiв для задоволення претензiй може не
вистачити (презумпцiя недостатностi майна). Тому черговiсть та
порядок задоволення вимог кредиторiв визначаються вiдповiд�
но до закону.

Так, залежно вiд пiдстав лiквiдацiї суб’єкта господарювання
встановлено два види черговостi. Наприклад, якщо суб’єкт гос�
подарювання лiквiдується у звичайному порядку, дiє черговiсть,
встановлена ст. 112 Цивiльного кодексу.
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Якщо суб’єкт господарювання оголошений банкрутом, дiє
черговiсть, визначена статтею 31 Закону «Про вiдновлення пла�
тоспроможностi боржника або визнання його банкрутом».

Звичайна черговiсть — це першочерговi та iншi борги пiд�
приємства�боржника. Згiдно з ч. 1 ст. 112 ЦК у разi лiквiдацiї
платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторiв задо�
вольняються у такiй черговостi:

1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо вiдшкоду�
вання шкоди, завданої калiцтвом, iншим ушкодженням здоро�
в’я або смертю, та вимоги кредиторiв, забезпеченi заставою чи
iншим способом;

2) у другу чергу задовольняються вимоги працiвникiв, по�
в’язанi з трудовими вiдносинами, вимоги автора про плату за ви�
користання результату його iнтелектуальної, творчої дiяльностi;

3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податкiв,
зборiв (обов’язкових платежiв);

4) у четверту чергу задовольняються всi iншi вимоги.
Вимоги однiєї черги задовольняються пропорцiйно сумi ви�

мог, що належать кожному кредитору цiєї черги.
Суть черговостi полягає у тому, що вимоги кожної наступ�

ної черги виконуються пiсля повного задоволення вимог попе�
редньої черги. Якщо в межах однiєї черги майна для повного
погашення боргiв не вистачає, воно розподiляється мiж креди�
торами пропорцiйно до заявлених ними i визначених лiквiда�
цiйною комiсiєю сум.

У разi вiдмови лiквiдацiйної комiсiї у задоволеннi вимог кре�
дитора або ухилення вiд їх розгляду кредитор має право до за�
твердження лiквiдацiйного балансу юридичної особи звернути�
ся до суду iз позовом до лiквiдацiйної комiсiї. За рiшенням суду
вимоги кредитора можуть бути задоволенi за рахунок майна, що
залишилося пiсля лiквiдацiї юридичної особи (ч. 2 ст. 112 ЦК).

Вимоги кредитора, заявленi пiсля спливу строку, встановле�
ного лiквiдацiйною комiсiєю для їх пред’явлення, задовольня�
ються з майна юридичної особи, яку лiквiдовують, що залиши�
лося пiсля задоволення вимог кредиторiв, заявлених своєчасно
(ч. 3 ст. 112 ЦК)

При лiквiдацiї суб’єкта господарювання застосовується ка�
тегорiя так званих погашених претензiй (ч. З ст. 61 ГК) В ч. 4
ст. 112 ЦК вони iменуються погашеними вимогами. Погашени�
ми згiдно з законом визнаються претензiї:
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а) не задоволенi через вiдсутнiсть майна суб’єкта господа�
рювання;

б) не визнанi лiквiдацiйною комiсiєю якщо їх заявники у мi�
сячний строк пiсля одержання повiдомлення про повне або част�
кове вiдхилення претензiї не звернуться до суду з вiдповiдним
позовом;

в) претензiї, у задоволеннi яких за рiшенням суду кредито�
ровi вiдмовлено

Майно, що залишилося пiсля задоволення претензiй креди�
торiв, використовується за вказiвкою власника.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття «суб’єкти господарювання».
2. Хто належить до суб’єктiв господарювання?
3. Якими способами можуть утворюватися суб’єкти господа�

рювання?
4. Якi дiї включає порядок державної реєстрацiї суб’єктiв гос�

подарювання?
5. Якi документи подаються для державної реєстрацiї суб’єк�

та господарювання�юридичної особи?
6. Якi вiдомостi щодо суб’єкта господарювання�юридичної осо�

би мiстяться в Єдиному державному реєстрi?
7. Якi вiдомостi щодо фiзичної особи�пiдприємця мiстяться в

Єдиному державному реєстрi?
8. Якi вiдомостi щодо вiдокремленого пiдроздiлу юридичної

особи мiстяться в Єдиному державному реєстрi?
9. В яких випадках проводиться державна реєстрацiя змiн до

установчих документiв?
10. Назвiть пiдстави примусового припинення суб’єкта госпо�

дарювання.
11. Назвiть пiдстави лiквiдацiї суб’єкта господарювання.
12. Якi заходи включає в себе лiквiдацiйний процес?
13. У якiй черговостi задовольняються вимоги кредиторiв у ра�

зi лiквiдацiї платоспроможного суб’єкта господарювання�
юридичної особи?
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÑÒÀÍÎÂÈÙÅ
ÏIÄÏÐÈªÌÑÒÂ

§ 1. Поняття пiдприємства
як органiзацiйної форми господарювання

Домiнуюче мiсце серед суб’єктiв господарювання належить
пiдприємствам. Це зумовлено особливими економiчними i соцi�
альними функцiями пiдприємства в економiчнiй системi, а саме
функцiями товаровиробника, який задовольняє суспiльнi потре�
би у продукцiї, роботах, послугах. Тому законодавчий iнститут
пiдприємства як суб’єкта господарювання є центральною час�
тиною системи господарського права України, його правовою
основою.

Усi основнi закони та iншi нормативнi акти господарського
законодавства приймаються, виходячи з економiчного та пра�
вового становища пiдприємства.

Поняття «пiдприємство» є узагальнюючим, або збiрним. Во�
но, по�перше, визначає пiдприємства як суб’єкти господарського
права стосовно всiх форм i видiв власностi в Українi (органiза�
цiйнi форми i види пiдприємств). По�друге, це поняття є загаль�
ногалузевим, тобто взагалi визначає промисловi (фабрики, за�
води, шахти), будiвельнi, транспортнi, сiльськогосподарськi, тор�
говельнi та iншi пiдприємства.

Пiдприємство як соцiально�економiчний i правовий iнсти�
тут має певну сукупнiсть економiчних, органiзацiйних i юридич�
них ознак, за якими квалiфiкується як суб’єкт господарювання
i суб’єкт права. За допомогою цих ознак, систематизованих ч. 1
ст. 62 ГК, унiфiковано визначається правове становище пiдпри�
ємств усiх форм власностi i галузей народного господарства.

Згiдно з ч. 1 ст. 62 ГК пiдприємство — це самостiйний суб’єкт
господарювання, створений компетентним органом державної
влади або органом мiсцевого самоврядування, або iншими су�
б’єктами для задоволення суспiльних та особистих потреб шля�
хом систематичного здiйснення виробничої, науково�дослiдної,
торговельної, iншої господарської дiяльностi в порядку, перед�
баченому ГК та iншими законами.



Отже, по�перше, пiдприємство є самостiйним суб’єктом. Са�
мостiйнiсть у прийняттi господарських рiшень є однiєю з основ�
них i необхiдних умов дiяльностi пiдприємства як товаровироб�
ника. Юридичний аспект такого визначення полягає в тому, що
пiдприємство при здiйсненнi своєї господарської дiяльностi має
право з власної iнiцiативи приймати будь�якi рiшення, що не
суперечать законодавству України.

По�друге, закон визначає, що пiдприємство — це суб’єкт гос�
подарювання. Суть визначення «суб’єкт господарювання» по�
лягає в тому, що пiдприємство є товаровиробником, трудовий
колектив якого на професiйнiй основi (промисел) виробляє i
реалiзує свiй товар з метою одержання прибутку. Як господарю�
ючий суб’єкт пiдприємство здiйснює виробничу, науково�дослiд�
ну торговельну та iншу господарську дiяльнiсть. Як правило,
пiдприємства належать до комерцiйних, спрямованих на при�
буток, органiзацiй (на вiдмiну вiд неприбуткових органiзацiй —
релiгiйних, об’єднань громадян тощо), хоч можуть створювати�
ся i для некомерцiйної дiяльностi (ч. 2 ст. 62 ГК).

Пiдприємство — це статутний суб’єкт господарювання. Ста�
тут пiдприємства як локальний акт господарського законодав�
ства нормативно визначає цiлi i предмет дiяльностi окремого пiд�
приємства, вiдхилятися вiд яких без змiни статуту пiдприємству
заборонено. Статут також визначає межi спецiальної правоздат�
ностi пiдприємства як юридичної особи. Це один з найважливi�
ших правових актiв пiдприємства.

Пiдприємство має необхiдне для суб’єкта господарювання
майно — основнi i оборотнi кошти, iншi цiнностi, якими воно
володiє, користується i розпоряджається на певному правовому
титулi (на правi власностi, господарського вiдання чи оператив�
ного управлiння). Це майно юридично вiдмежоване, як прави�
ло, вiд майна власника пiдприємства i закрiплене за пiдприємс�
твом як суб’єктом права. Основнi i оборотнi кошти знаходяться
на самостiйному балансi, грошi — на поточному рахунку пiдпри�
ємства в банку.

Пiдприємство має печатку iз своїм найменуванням та iден�
тифiкацiйним кодом.

Пiдприємство є самостiйним суб’єктом права. З одного боку,
закон визначає його компетенцiю (права та обов’язки) як суб’єк�
та господарювання, з другого — зазначає, що пiдприємство є юри�
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дичною особою, яка не має у своєму складi iнших юридичних
осiб (ч. 4, 5 ст. 62 ГК) Цим пiдприємство суттєво вiдрiзняєть�
ся вiд об’єднань пiдприємств, до складу яких входять юридичнi
особи.

§ 2. Види та органiзацiйно'правовi
форми пiдприємств

Законодавство України про пiдприємства оперує такими по�
няттями, як види, органiзацiйнi форми i категорiї пiдприємств.
Кожне з них вживається для класифiкацiї пiдприємств за пев�
ними ознаками.

Вид передбачає класифiкацiю пiдприємств залежно вiд форм
власностi, визначених Конституцiєю України та Господарським
кодексом, i вiд способiв розмежування в пiдприємствах окремих
форм власностi i управлiння майном. Юридичне значення цiєї
класифiкацiї полягає в урахуваннi в законодавствi (в першу чер�
гу, в ГК i в спецiальних законах) особливостей правового стано�
вища пiдприємств окремих видiв.

Загалом вид i органiзацiйна форма визначають суб’єкта,
який має право присвоювати результати дiяльностi пiдприєм�
ства.

Залежно вiд форм власностi ч. 1 ст. 63 ГК видiляє такi види
пiдприємств:

— приватне пiдприємство, що дiє на основi приватної влас�
ностi громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи);

— пiдприємство, що дiє на основi колективної власностi (пiд�
приємство колективної власностi);

— комунальне пiдприємство, що дiє на основi комунальної
власностi територiальної громади;

— державне (в тому числi казенне) пiдприємство, що дiє на
основi державної власностi;

— пiдприємство, заснованi на змiшанiй формi власностi (на
базi об’єднання майна рiзних форм власностi).

У разi якщо в статутному фондi пiдприємства iноземна iн�
вестицiя становить не менш як десять вiдсоткiв, воно визнаєть�
ся пiдприємством з iноземними iнвестицiями. Пiдприємство, в
статутному фондi якого iноземна iнвестицiя становить сто вiд�
соткiв, вважається iноземним пiдприємством. Ця назва є умов�
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ною, оскiльки таке пiдприємство створюється i дiє на територiї
України вiдповiдно до її законодавства1.

Слiд мати на увазi, що вiдповiдно до чинного на момент
створення пiдприємств законодавства в Українi були створенi
i дiють до цього часу й iншi види пiдприємств: iндивiдуальнi, сi�
мейнi, спiльнi (в тому числi з iноземними iнвестицiями) пiд�
приємства .

Залежно вiд способу утворення (заснування) та формування
статутного фонду ч. 3 ст. 63 ГК подiляє пiдприємства на унiтар�
нi i корпоративнi.

Унiтарне пiдприємство створюється одним засновником,
який видiляє необхiдне для того майно, формує вiдповiдно до
закону статутний фонд, не подiлений на частки (паї), затверджує
статут, розподiляє доходи, безпосередньо або через керiвника,
який ним призначається, керує пiдприємством i формує його
трудовий колектив на засадах трудового найму, вирiшує питан�
ня реорганiзацiї та лiквiдацiї пiдприємства. Унiтарними є пiд�
приємства державнi, комунальнi, пiдприємства, заснованi на влас�
ностi об’єднання громадян, релiгiйної органiзацiї або на приват�
нiй власностi засновника (ч. 4 ст. 63 ГК).

Корпоративне пiдприємство утворюється, як правило, дво�
ма або бiльше засновниками за їх спiльним рiшенням (догово�
ром), дiє на основi об’єднання майна та/або пiдприємницької чи
трудової дiяльностi засновникiв (учасникiв), їх спiльного управ�
лiння справами, на основi корпоративних прав, у тому числi через
органи, що ними створюються, участi засновникiв (учасникiв)
у розподiлi доходiв та ризикiв пiдприємства. Корпоративними
є кооперативнi пiдприємства, пiдприємства, що створюються у
формi господарського товариства, а також iншi пiдприємства, в
тому числi заснованi на приватнiй власностi двох або бiльше
осiб (ч. 5 ст. 63 ГК).

Залежно вiд кiлькостi працюючих та обсягу валового дохо�
ду вiд реалiзацiї продукцiї за рiк пiдприємства можуть бути вiд�
несенi до категорiї малих пiдприємств, середнiх або великих пiд�
приємств (ч. 7 ст. 63 ГК).
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Малими (незалежно вiд форми власностi) визнаються пiд�
приємства, в яких середньооблiкова чисельнiсть працюючих за
звiтний (фiнансовий) рiк не перевищує п’ятдесяти осiб, а об�
сяг валового доходу вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) за
цей перiод не перевищує сiмдесяти мiльйонiв гривень.

Великими пiдприємствами визнаються пiдприємства, в яких
середньооблiкова чисельнiсть працюючих за звiтний (фiнансо�
вий) рiк перевищує двiстi п’ятдесят осiб, а обсяг валового до�
ходу вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) за рiк перевищує
суму сто мiльйонiв гривень.

Усi iншi пiдприємства визнаються середнiми.
У випадках iснування залежностi вiд iншого пiдприємства,

передбачених ст. 126 ГК, пiдприємство визнається дочiрнiм (ч. 8
ст. 63 ГК).

Юридичне значення видiлення видiв i органiзацiйних форм
пiдприємств полягає в тому, що для них законом можуть вста�
новлюватися особливостi господарювання.

§ 3. Органiзацiйна структура
та управлiння пiдприємством

У господарському законодавствi (ст. 64 ГК) вперше закрiп�
лено органiзацiйну структуру пiдприємства.

Пiдприємство може складатися з виробничих структурних
пiдроздiлiв (виробництв, цехiв, вiддiлень, дiльниць, бригад, бю�
ро, лабораторiй тощо), а також функцiональних структурних пiд�
роздiлiв апарату управлiння (управлiнь, вiддiлiв, бюро, служб
тощо).

Функцiї, права та обов’язки структурних пiдроздiлiв пiдпри�
ємства визначаються положеннями про них, якi затверджують�
ся в порядку, визначеному статутом пiдприємства або iншими
установчими документами.

Пiдприємство самостiйно визначає свою органiзацiйну струк�
туру, встановлює чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис.

Пiдприємство має право створювати фiлiї, представництва,
вiддiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли, погоджуючи питан�
ня про розмiщення таких пiдроздiлiв пiдприємства з вiдповiд�
ними органами мiсцевого самоврядування в установленому за�
конодавством порядку. Такi вiдокремленi пiдроздiли не мають
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статусу юридичної особи i дiють на основi положення про них,
затвердженого пiдприємством. Вони можуть вiдкривати рахун�
ки в установах банкiв вiдповiдно до закону.

Дiяльнiсть розташованих на територiї України вiдокремле�
них пiдроздiлiв пiдприємств, що знаходяться за її межами, регу�
люється цим Кодексом та iншими законами.

Згiдно з ст. 65 ГК управлiння пiдприємством здiйснюється
вiдповiдно до його установчих документiв на основi поєднання
прав власника щодо господарського використання свого майна
i участi в управлiннi трудового колективу.

Власник здiйснює свої права щодо управлiння пiдприєм�
ством безпосередньо або через уповноваженi ним органи вiдпо�
вiдно до статуту пiдприємства чи iнших установчих документiв.

Для керiвництва господарською дiяльнiстю пiдприємства
власник (власники) або уповноважений ним орган призначає
(обирає) керiвника пiдприємства, з яким укладається договiр
(контракт).

Керiвник пiдприємства без доручення дiє вiд iменi пiдпри�
ємства, представляє його iнтереси в органах державної влади i
органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiд�
носинах з юридичними особами та громадянами, формує адмi�
нiстрацiю пiдприємства i вирiшує питання дiяльностi пiдпри�
ємства в межах та порядку, визначених установчими докумен�
тами.

Керiвника пiдприємства може бути звiльнено з посади до�
строково на пiдставах, передбачених договором (контрактом)
вiдповiдно до закону.

На всiх пiдприємствах, якi використовують найману працю,
мiж власником або уповноваженим ним органом i трудовим ко�
лективом або уповноваженим ним органом повинен укладати�
ся колективний договiр, яким регулюються виробничi, трудовi та
соцiальнi вiдносини трудового колективу з адмiнiстрацiєю пiд�
приємства. Вимоги до змiсту i порядок укладення колективних
договорiв визначаються законодавством про колективнi догово�
ри (Закон України вiд 1 липня 1993 р. «Про колективнi догово�
ри i угоди»1).

Трудовий колектив пiдприємства становлять усi громадя�
ни, якi своєю працею беруть участь у його дiяльностi на основi
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трудового договору (контракту, угоди) або iнших форм, що ре�
гулюють трудовi вiдносини працiвника з пiдприємством. Пов�
новаження трудового колективу щодо його участi в управлiннi
пiдприємством встановлюються статутом або iншими установ�
чими документами вiдповiдно до вимог цього Кодексу, законо�
давства про окремi види пiдприємств, закону про трудовi ко�
лективи.

Рiшення з соцiально�економiчних питань, що стосуються
дiяльностi пiдприємства, виробляються i приймаються його ор�
ганами управлiння за участi трудового колективу i уповноваже�
них ним органiв.

Особливостi управлiння пiдприємствами окремих видiв (ор�
ганiзацiйних форм пiдприємств) встановлюються ГК та закона�
ми про такi пiдприємства.

§ 4. Правове становище
державних пiдприємств

Одним iз видiв пiдприємств є державне унiтарне пiдприєм�
ство, яке утворюється компетентним органом державної влади
в розпорядчому порядку на базi вiдокремленої частини держав�
ної власностi, як правило, без подiлу її на частки, i входить до
сфери його управлiння.

Орган державної влади, до сфери управлiння якого входить
пiдприємство (мiнiстерства, державнi комiтети, iншi пiдпоряд�
кованi Кабiнету Мiнiстрiв України центральнi органи виконав�
чої влади), є представником власника i виконує його функцiї у
межах, визначених ГК та iншими законодавчими актами.

Майно державного унiтарного пiдприємства перебуває у дер�
жавнiй власностi i закрiплюється за таким пiдприємством на
правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiн�
ня (поняття i змiст категорiй «право господарського вiдання» i
«право оперативного управлiння» ми розглянемо у вiдповiднiй
темi).

Найменування державного унiтарного пiдприємства повин�
но мiстити слова «державне пiдприємство».

Державне унiтарне пiдприємство не несе вiдповiдальностi
за зобов’язаннями власника i органу влади, до сфери управлiн�
ня якого воно входить.
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Органом управлiння державного унiтарного пiдприємства є
керiвник пiдприємства, який призначається органом, до сфери
управлiння якого входить пiдприємство, i є пiдзвiтним цьому
органовi.

Законом можуть бути визначенi особливостi статусу керiв�
ника державного унiтарного пiдприємства, в тому числi встано�
влено пiдвищену вiдповiдальнiсть керiвника за результати ро�
боти пiдприємства.

Державнi унiтарнi пiдприємства дiють як державнi комер�
цiйнi пiдприємства або казеннi пiдприємства (ч. 8 ст. 73 ГК).

Розглянемо їх правовий статус детальнiше, i почнемо з дер�
жавного комерцiйного пiдприємства.

Як встановлено ч. 1 ст. 74 ГК, державне комерцiйне пiдпри�
ємство є суб’єктом пiдприємницької дiяльностi. Цей суб’єкт дiє
на основi статуту i несе вiдповiдальнiсть за наслiдки своєї дi�
яльностi усiм належним йому на правi господарського вiдання
майном згiдно з ГК та iншими законами, прийнятими вiдповiд�
но до нього.

Отже, майно державного комерцiйного пiдприємства закрiп�
люється за ним, як за суб’єктом права, на правi господарсько�
го вiдання. Саме ж державне пiдприємство як майновий комп�
лекс є об’єктом права державної власностi, i може бути об’єк�
том купiвлi�продажу, застави, оренди та iнших правочинiв (ч. 4
ст. 190 ЦК)..

Частина 3 ст. 74 ГК вперше встановила, що в унiтарному
пiдприємствi утворюється статутний фонд. До прийняття цiєї
норми статутний фонд утворювався лише в деяких видах гос�
подарських товариств. Статутний фонд державного комерцiйно�
го пiдприємства утворюється уповноваженим органом, до сфери
управлiння якого воно входить, до реєстрацiї цього пiдприєм�
ства як суб’єкта господарювання. Мiнiмальний розмiр статут�
ного фонду державного комерцiйного пiдприємства встановлю�
ється законом (на сьогоднi цей розмiр не встановлено).

У разi якщо вартiсть активiв державного комерцiйного пiд�
приємства за результатами його дiяльностi виявиться меншою,
нiж розмiр статутного фонду, передбачений статутом пiдприєм�
ства, орган, до сфери управлiння якого входить дане пiдприєм�
ство, зобов’язаний провести в установленому законодавством
порядку зменшення його статутного фонду, але не нижче вста�
новленого мiнiмального розмiру статутного фонду.
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Держава та орган, до сфери управлiння якого входить дер�
жавне комерцiйне пiдприємство, не несуть вiдповiдальностi за
його зобов’язаннями, крiм випадкiв, передбачених ГК та iнши�
ми законами.

Збитки, завданi державному комерцiйному пiдприємству вна�
слiдок виконання рiшень органiв державної влади чи органiв
мiсцевого самоврядування, якi було визнано судом неконститу�
цiйними або недiйсними, пiдлягають вiдшкодуванню зазначени�
ми органами добровiльно або за рiшенням суду.

Державне унiтарне комерцiйне пiдприємство може бути пе�
ретворено у випадках та порядку, передбачених законом, у кор�
поратизоване пiдприємство (державне акцiонерне товариство).
Особливостi дiяльностi корпоратизованих пiдприємств визна�
чаються ГК та iншими законами.

Особливостi господарської дiяльностi державних комерцiй�
них пiдприємств визначенi ст. 75 ГК.

Перша з них полягає у тому, що державне комерцiйне пiд�
приємство зобов’язане приймати та виконувати доведенi до ньо�
го в установленому законодавством порядку державнi замовлен�
ня i державнi завдання, враховувати їх при формуваннi вироб�
ничої програми, визначеннi перспектив свого економiчного i
соцiального розвитку та виборi контрагентiв. Для закупiвель ма�
терiально�технiчних ресурсiв державне комерцiйне пiдприєм�
ство застосовує процедури закупiвель, визначенi Законом Украї�
ни «Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти», з
урахуванням особливостей та в порядку, визначених Кабiнетом
Мiнiстрiв України1.

Друга особливiсть дiяльностi державного комерцiйного пiд�
приємства полягає в тому, що таке пiдприємство зобов’язане
складати i виконувати рiчний та з поквартальною розбивкою
фiнансовий план на кожен наступний рiк.

Фiнансовий план пiдлягає затвердженню до 1 вересня року,
що передує плановому:

пiдприємств, що є суб’єктами природних монополiй, та пiд�
приємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку
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яких перевищує 50 мiльйонiв гривень, — Кабiнетом Мiнiстрiв
України;

iнших пiдприємств — органами, до сфери управлiння яких
вони входять.

Органи, до сфери управлiння яких входять державнi комер�
цiйнi пiдприємства, надають центральному органу виконавчої
влади з питань економiки до 1 серпня року, що передує плано�
ваному, зведенi показники фiнансових планiв та фiнансовi пла�
ни у розрiзi окремих державних комерцiйних пiдприємств, якi
входять до сфери їх управлiння.

Форма та методичнi рекомендацiї по розробцi фiнансового
плану затверджуються центральним органом виконавчої влади
з питань економiки.

Третя особливiсть: державне комерцiйне пiдприємство не
має права безоплатно передавати належне йому майно iншим
юридичним особам чи громадянам, крiм випадкiв, передбаче�
них законом. Вiдчужувати, вiддавати в заставу майновi об’єкти,
що належать до основних фондiв, здавати в оренду цiлiснi май�
новi комплекси структурних одиниць та пiдроздiлiв державне
комерцiйне пiдприємство має право лише за попередньою зго�
дою органу, до сфери управлiння якого воно входить, i, як пра�
вило, на конкурентних засадах.

Четверта особливiсть: кошти, одержанi вiд продажу майно�
вих об’єктiв, що належать до основних фондiв державного ко�
мерцiйного пiдприємства, використовуються вiдповiдно до за�
твердженого фiнансового плану.

П’ята особливiсть: списання з балансу не повнiстю амор�
тизованих основних фондiв, а також прискорена амортизацiя
основних фондiв державного комерцiйного пiдприємства мо�
жуть проводитися лише за згодою органу, до сфери управлiння
якого входить дане пiдприємство.

Шоста особливiсть — це встановлення в iмперативному по�
рядку перелiку фондiв, утворення яких є обов’язковим для дер�
жавних комерцiйних пiдприємств. Вони утворюють за рахунок
прибутку (доходу) спецiальнi (цiльовi) фонди, призначенi для по�
криття витрат, пов’язаних з їх дiяльнiстю:

амортизацiйний фонд;
фонд розвитку виробництва;
фонд споживання (оплати працi);
резервний фонд;
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iншi фонди, передбаченi статутом пiдприємства.
Порядок використання цих фондiв визначається вiдповiдно

до затвердженого фiнансового плану.
Сьома особливiсть полягає в тому, що розподiл прибутку (до�

ходу) державних комерцiйних пiдприємств здiйснюється вiдпо�
вiдно до затвердженого фiнансового плану з урахуванням вимог
цього Кодексу та iнших законiв. У фiнансовому планi затвер�
джуються суми коштiв, якi направляються державi як власни�
ку i зараховуються до Державного бюджету України. Органи, до
сфери управлiння яких вiдносяться державнi комерцiйнi пiд�
приємства, до 15 липня року, що передує плановому, надають
Кабiнету Мiнiстрiв України iнформацiю про обсяги перераху�
вання прибутку державних комерцiйних пiдприємств для їх вра�
хування при формуваннi державного бюджету.

Восьма особливiсть — це обов’язкове проведення ревiзiї фi�
нансово�господарської дiяльностi пiдприємства в порядку, пе�
редбаченому законом, у разi змiни керiвника державного комер�
цiйного пiдприємства.

Законом визначаються i iншi особливостi господарської та
соцiальної дiяльностi державних комерцiйних пiдприємств.

Особливим видом пiдприємства, заснованого на державнiй
власностi, є казенне пiдприємство.

Згiдно з ч. 1 ст. 76 ГК казеннi пiдприємства створюються у
галузях народного господарства, в яких:

законом дозволено здiйснення господарської дiяльностi ли�
ше державним пiдприємствам;

основним (понад п’ятдесят вiдсоткiв) споживачем продук�
цiї (робiт, послуг) виступає держава;

за умовами господарювання неможлива вiльна конкуренцiя
товаровиробникiв чи споживачiв;

переважаючим (понад п’ятдесят вiдсоткiв) є виробництво су�
спiльно необхiдної продукцiї (робiт, послуг), яке за своїми умо�
вами i характером потреб, що ним задовольняються, як прави�
ло, не може бути рентабельним;

приватизацiю майнових комплексiв державних пiдприємств
заборонено законом.

На вiдмiну вiд державних комерцiйних пiдприємств, якi утво�
рюються органами державної влади, пiдпорядкованими Кабiне�
ту Мiнiстрiв, казеннi пiдприємства створюються за рiшенням
Кабiнету Мiнiстрiв. У рiшеннi про створення казенного пiдпри�
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ємства визначаються обсяг i характер основної дiяльностi пiд�
приємства, а також орган, до сфери управлiння якого входить
пiдприємство, що створюється. Реорганiзацiя i лiквiдацiя казен�
ного пiдприємства проводяться вiдповiдно до вимог ГК за рi�
шенням органу, до компетенцiї якого належить створення дано�
го пiдприємства.

Майно казенного пiдприємства закрiплюється за ним на пра�
вi оперативного управлiння в обсязi, зазначеному в статутi пiд�
приємства.

Казенне пiдприємство є юридичною особою, має вiдповiднi
рахунки в установах державного банку, печатку iз своїм най�
менуванням.

Орган, до сфери управлiння якого входить казенне пiдпри�
ємство, затверджує статут пiдприємства, призначає його керiв�
ника, дає дозвiл на здiйснення казенним пiдприємством госпо�
дарської дiяльностi, визначає види продукцiї (робiт, послуг), на
виробництво та реалiзацiю якої поширюється зазначений дозвiл.

Важливе значення для правового регулювання дiяльностi ка�
зенних пiдприємств мають постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украї�
ни вiд 30 червня 1998 р. № 987 «Про перетворення державних
пiдприємств у казеннi»1, якою визначено перелiк державних пiд�
приємств, що мають бути перетворенi в казеннi; вiд 16 червня
1998 р. № 914 «Про типовий статут казенного пiдприємства»2,
якою затверджено Типовий статут казенного пiдприємства, та
вiд 22 липня 1998 р. № 1129 «Про деякi питання управлiння ка�
зенними пiдприємствами»3, якою, зокрема, затверджено Поло�
ження про складання плану розвитку казенного пiдприємства
та Положення про складання фiнансового плану казенного пiд�
приємства.

Особливостi господарської дiяльностi казенних пiдприємств
встановленi ст. 77 ГК.

Казенне пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть вiд�
повiдно до виробничих завдань органу, до сфери управлiння
якого воно входить.

Казенне пiдприємство самостiйно органiзовує виробництво
продукцiї (робiт, послуг) i реалiзує її за цiнами (тарифами), що
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визначаються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв
України, якщо iнше не передбачено законом.

Для закупiвель матерiально�технiчних ресурсiв казенне ко�
мерцiйне пiдприємство застосовує процедури закупiвель, визна�
ченi Законом України «Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за
державнi кошти».

Орган, до сфери управлiння якого входить казенне пiдпри�
ємство, здiйснює контроль за використанням та збереженням
належного пiдприємству майна, i має право вилучити у казен�
ного пiдприємства майно, яке не використовується або викори�
стовується не за призначенням, та розпорядитися ним у межах
своїх повноважень.

Казенне пiдприємство не має права вiдчужувати або iншим
способом розпоряджатися закрiпленим за ним майном, що на�
лежить до основних фондiв, без попередньої згоди органу, до
сфери управлiння якого воно входить.

Джерелами формування майна казенного пiдприємства є:
державне майно, передане пiдприємству вiдповiдно до рi�

шення про його створення;
кошти та iнше майно, одержанi вiд реалiзацiї продукцiї (ро�

бiт, послуг) пiдприємства;
цiльовi кошти, видiленi з Державного бюджету України;
кредити банкiв;
частина доходiв пiдприємства, одержаних ним за результа�

тами господарської дiяльностi, передбачена статутом;
iншi джерела, не забороненi законом.
Казенне пiдприємство одержує кредити для виконання ста�

тутних завдань пiд гарантiю органу, до сфери управлiння якого
входить пiдприємство.

Казенне пiдприємство вiдповiдає за своїми зобов’язаннями
лише коштами, що перебувають у його розпорядженнi. У разi не�
достатностi зазначених коштiв держава, в особi органу, до сфери
управлiння якого входить пiдприємство, несе повну субсидiар�
ну вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями казенного пiдприємства.

Порядок розподiлу та використання прибутку (доходу) ка�
зенного пiдприємства визначається фiнансовим планом, який
затверджується у порядку, встановленому ст. 75 ГК для держав�
них комерцiйних пiдприємств.

Iншi особливостi господарської та соцiальної дiяльностi ка�
зенних пiдприємств визначаються ГК, законом про державнi пiд�
приємства та iншими законодавчими актами.
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§ 5. Правове становище
комунального унiтарного пiдприємства

Правовому статусу комунального унiтарного пiдприємства
присвячено ст. 78 ГК, згiдно з якою комунальне унiтарне пiд�
приємство утворюється компетентним органом мiсцевого са�
моврядування в розпорядчому порядку на базi вiдокремленої
частини комунальної власностi i входить до сфери його управ�
лiння.

Вiдповiдно до п. 30 ст. 26 Закону України вiд 21 травня 1997 р.
«Про мiсцеве самоврядування в Українi» питання про створен�
ня, лiквiдацiю, реорганiзацiю та перепрофiлювання пiдприємств,
установ та органiзацiй комунальної власностi вiдповiдної тери�
торiальної громади вирiшується виключно на пленарних засi�
даннях сiльської, селищної, мiської ради.

Орган, до сфери управлiння якого входить комунальне унi�
тарне пiдприємство, є представником власника — вiдповiдної
територiальної громади i виконує його функцiї у межах, визна�
чених ГК та iншими законодавчими актами.

Майно комунального унiтарного пiдприємства перебуває у
комунальнiй власностi i закрiплюється за таким пiдприємством
на правi господарського вiдання (комунальне комерцiйне пiд�
приємство) або на правi оперативного управлiння (комунальне
некомерцiйне пiдприємство).

Статутний фонд комунального унiтарного пiдприємства утво�
рюється органом, до сфери управлiння якого воно входить, до
реєстрацiї його як суб’єкта господарювання. Мiнiмальний роз�
мiр статутного фонду комунального унiтарного пiдприємства
встановлюється вiдповiдною мiсцевою радою.

Найменування комунального унiтарного пiдприємства по�
винно мiстити слова «комунальне пiдприємство» та вказiвку на
орган мiсцевого самоврядування, до сфери управлiння якого вхо�
дить дане пiдприємство.

Комунальне унiтарне пiдприємство не несе вiдповiдальностi
за зобов’язаннями власника та органу мiсцевого самоврядуван�
ня, до сфери управлiння якого воно входить.

Комунальне унiтарне пiдприємство очолює керiвник пiдпри�
ємства, що призначається органом, до сфери управлiння якого
входить пiдприємство, i є пiдзвiтним цьому органовi.

Збитки, завданi комунальному унiтарному пiдприємству
внаслiдок виконання рiшень органiв державної влади чи орга�

Правове становище пiдприємств 137



нiв мiсцевого самоврядування, пiдлягають вiдшкодуванню за�
значеними органами добровiльно або за рiшенням суду.

Особливостi господарської дiяльностi комунальних унiтар�
них пiдприємств визначаються вiдповiдно до вимог, встановле�
них ГК щодо дiяльностi державних комерцiйних або казенних
пiдприємств, а також iнших вимог, передбачених законом.

§ 6. Поняття, види та правове становище
пiдприємств колективної власностi

Поняття пiдприємства колективної власностi вмiщене в ч. 1
ст. 93 ГК, згiдно з якою пiдприємством колективної власностi
визнається корпоративне або унiтарне пiдприємство, що дiє на
основi колективної власностi засновника (засновникiв).

Ч. 2 зазначеної статтi вiдносить до пiдприємств колективної
власностi:

— виробничi кооперативи,
— пiдприємства споживчої кооперацiї,
— пiдприємства громадських та релiгiйних органiзацiй,
— iншi пiдприємства, передбаченi законом.
а) Одним з найпоширенiших видiв пiдприємств колективної

власностi є виробничий кооператив.
Виробничий кооператив є одним з типiв кооперативiв (iн�

шими типами кооперативiв є обслуговуючi та споживчi коопе�
ративи). Його правове становище визначається положеннями
Цивiльного кодексу (§ 2 Глави 8 ЦК — статтi 163—166), стат�
тi 94—110 ГК, а також Законом України вiд 10 липня 2003 р.
«Про кооперацiю»1.

Згiдно з ч. 1 ст. 95 ГК виробничим кооперативом визнається
добровiльне об’єднання громадян на засадах членства з метою
спiльної виробничої або iншої господарської дiяльностi, що ба�
зується на їх особистiй трудовiй участi та об’єднаннi майнових
пайових внескiв, участi в управлiннi пiдприємством та розподi�
лi доходу мiж членами кооперативу вiдповiдно до їх участi у його
дiяльностi.

Аналогiчне визначення мiстить i ч. 1 ст. 163 ЦК. Обидва цi
визначення називають серед ознак виробничого кооперативу та�
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ку ознаку як особиста трудова участь громадян�членiв коопера�
тиву. Тому не можна погодитися з визначенням поняття вироб�
ничого кооперативу, що наведене в Законi «Про кооперацiю»
(ст. 2, 6 Закону), за яким кооператив — це юридична особа, утво�
рена фiзичними та/або юридичними особами. Знехтувавши та�
кою ознакою як особиста трудова участь членiв кооперативу
i передбачивши участь у кооперативi юридичних осiб, законо�
давець, по сутi, ототожнив виробничий кооператив з господар�
ським товариством.

Виробничi кооперативи можуть здiйснювати виробничу, пе�
реробну, заготiвельно�збутову, постачальницьку, сервiсну i будь�
яку iншу пiдприємницьку дiяльнiсть, не заборонену законом
(ч. 2 ст. 95 ГК).

Виробничi кооперативи створюються та здiйснюють свою
дiяльнiсть за такими принципами, закрiпленими в ст. 96 ГК:

добровiльнiсть членства громадян у кооперативi та вiльний
вихiд з нього;

особиста трудова участь членiв кооперативу у дiяльностi пiд�
приємства;

вiдкритiсть i доступнiсть членства для тих, хто визнає ста�
тут кооперативу, бажає брати участь у його дiяльностi на умо�
вах, встановлених статутом кооперативу;

демократичний характер управлiння кооперативом, рiвнi пра�
ва членiв кооперативу при прийняттi рiшень;

розподiл доходу мiж членами кооперативу вiдповiдно до їх
трудової та майнової участi в дiяльностi кооперативу;

контроль членiв кооперативу за його роботою в порядку, ви�
значеному статутом.

б) iншi пiдприємства колективної власностi
— пiдприємства споживчої кооперацiї. Вся господарська дi�

яльнiсть споживчої кооперацiї можлива лише завдяки функцiо�
нуванню пiдприємств i органiзацiй, що входять до її складу. Са�
ме результати їх дiяльностi i є тим фiнансовим джерелом, з яко�
го «черпають воду» всi члени кооперацiї.

Виходячи з цього, ч. 7 ст. 111 ГК встановлює, що спожив�
чi товариства, їх спiлки (об’єднання) можуть утворювати для
здiйснення своїх статутних цiлей пiдприємства, установи та iн�
шi суб’єкти господарювання вiдповiдно до вимог ГК та iнших
законiв.

Що ж це за пiдприємства?
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Згiдно з ч. 2 ст. 93 ГК та ч. 8 ст. 111 ГК вони називають�
ся пiдприємствами споживчої кооперацiї. Ними визнаються унi�
тарнi або корпоративнi пiдприємства, утворенi споживчим то�
вариством (товариствами) або спiлкою (об’єднанням) спожив�
чих товариств вiдповiдно до вимог ГК та iнших законодавчих
актiв з метою здiйснення статутних цiлей цих товариств, спiлок
(об’єднань);

— правове становище пiдприємств об’єднань громадян, релi�
гiйних органiзацiй визначається ст. 112 ГК, згiдно з якою пiд�
приємством об’єднання громадян, релiгiйної органiзацiї є унiта�
рне пiдприємство, засноване на власностi об’єднання громадян
(громадської органiзацiї, полiтичної партiї) або власностi релi�
гiйної органiзацiї для здiйснення господарської дiяльностi з ме�
тою виконання їх статутних завдань.

Право власностi об’єднань громадян реалiзують їх вищi
статутнi органи управлiння в порядку, передбаченому законом
та статутними документами. Право власностi релiгiйних ор�
ганiзацiй реалiзується їх органами управлiння вiдповiдно до
закону.

Засновником пiдприємства об’єднання громадян є вiдповiдне
об’єднання громадян, що має статус юридичної особи, а також
об’єднання (спiлка) громадських органiзацiй у разi, якщо його
статутом передбачено право заснування пiдприємств. Полiтич�
ним партiям та юридичним особам, що ними створюються, за�
бороняється засновувати пiдприємства, за винятком засобiв ма�
сової iнформацiї, пiдприємств, що здiйснюють продаж суспiль�
но�полiтичної лiтератури, iнших пропагандистсько�агiтацiйних
матерiалiв, виробiв з власною символiкою, проведення виставок,
лекцiй, фестивалiв та iнших суспiльно�полiтичних заходiв.

Релiгiйнi органiзацiї мають право засновувати видавничi, по�
лiграфiчнi, виробничi, реставрацiйно�будiвельнi, сiльськогоспо�
дарськi та iншi пiдприємства, необхiднi для забезпечення дiяль�
ностi цих органiзацiй.

Пiдприємство об’єднання громадян, релiгiйної органiзацiї
дiє на основi статуту i є юридичною особою, здiйснюючи свою
дiяльнiсть на правi оперативного управлiння або господарсько�
го вiдання вiдповiдно до вимог ГК.

Обмеження щодо створення та дiяльностi окремих видiв пiд�
приємств об’єднання громадян, релiгiйної органiзацiї встанов�
люються законами.
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§ 7. Правове становище приватних
та iнших пiдприємств

1. Приватне пiдприємство. Згiдно з ст. 113 ГК приватним
пiдприємством визнається пiдприємство, що дiє на основi при�
ватної власностi одного або кiлькох громадян, iноземцiв, осiб
без громадянства та його (їх) працi чи з використанням най�
маної працi. Приватним є також пiдприємство, що дiє на осно�
вi приватної власностi суб’єкта господарювання — юридичної
особи.

Порядок органiзацiї та дiяльностi приватних пiдприємств
визначається ГК та iншими законами.

2. Фермерське господарство. Як встановлено ст. 114 ГК, фер�
мерське господарство є формою пiдприємництва громадян з ме�
тою виробництва, переробки та реалiзацiї товарної сiльськогос�
подарської продукцiї.

Членами фермерського господарства можуть бути подруж�
жя, їх батьки, дiти, якi досягли 14�рiчного вiку, iншi члени сi�
м’ї, родичi, якi об’єдналися для спiльного ведення фермерсько�
го господарства, визнають i дотримуються положень Статуту
фермерського господарства. Членами фермерського господар�
ства не можуть бути особи, якi працюють у ньому за трудовим
договором (контрактом).

Вiдносини, пов’язанi iз створенням та дiяльнiстю фермерсь�
ких господарств, регулюються ГК, а також Законом України вiд
19 червня 2003 р. «Про фермерське господарство»1, iншими за�
конами.

Закон «Про фермерське господарство» (з його прийняттям
втратив чиннiсть Закон України вiд 20 грудня 1991 р. «Про се�
лянське (фермерське) господарство») визначає правовi, еконо�
мiчнi та соцiальнi засади створення та дiяльностi фермерських
господарств як прогресивної форми пiдприємницької дiяльнос�
тi громадян у галузi сiльського господарства України.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 1 цього закону фермерське господар�
ство є формою пiдприємницької дiяльностi громадян iз ство�
ренням юридичної особи, якi виявили бажання виробляти то�
варну сiльськогосподарську продукцiю, займатися її переробкою
та реалiзацiєю з метою отримання прибутку на земельних дiлян�
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ках, наданих їм для ведення фермерського господарства, вiдпо�
вiдно до закону.

Цей Закон не поширюється на громадян, якi ведуть особис�
те селянське господарство або якi використовують земельнi дi�
лянки для будiвництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будiвель i споруд (присадибнi дiлянки), садiв�
ництва, городництва, сiнокосiння та випасання худоби. Правовi,
органiзацiйнi, економiчнi та соцiальнi засади ведення особисто�
го селянського господарства встановленi Законом України вiд
15 травня 2003 р. «Про особисте селянське господарство»1, який
визначає особисте селянське господарство як господарську дi�
яльнiсть, яка проводиться без створення юридичної особи фi�
зичною особою iндивiдуально або особами, якi перебувають у
сiмейних чи родинних вiдносинах i спiльно проживають, з ме�
тою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, пере�
робки i споживання сiльськогосподарської продукцiї, реалiзацiї
її надлишкiв та надання послуг з використанням майна особис�
того селянського господарства, у тому числi й у сферi сiльсько�
го зеленого туризму;

3. Орендне пiдприємство. Орендним пiдприємством згiдно з
ч. 1 ст. 115 ГК визнається пiдприємство, створене орендарем на
основi оренди цiлiсного майнового комплексу iснуючого дер�
жавного або комунального пiдприємства чи майнового комп�
лексу виробничого структурного пiдроздiлу (структурної оди�
ницi) цього пiдприємства з метою здiйснення пiдприємницької
дiяльностi.

Орендарем є юридична особа, утворена членами трудового
колективу пiдприємства чи його пiдроздiлу, майновий комплекс
якого є об’єктом оренди.

Органiзацiя членiв трудового колективу, зареєстрована як
юридична особа, має переважне право на укладення договору
оренди майна того пiдприємства (структурного пiдроздiлу), де
створено цю органiзацiю.

Орендодавцями щодо майнових комплексiв, якi належать
до державної або комунальної власностi, є Фонд державного май�
на України i його регiональнi вiддiлення, а також органи, уповно�
важенi Верховною Радою Автономної Республiки Крим, мiсце�

142 Глава 6

1 Вiдомостi Верховної Ради України. — 2003. — № 29. — Ст. 232.



вими радами управляти майном, що належить вiдповiдно Авто�
номнiй Республiцi Крим або є у комунальнiй власностi.

Законом визначаються об’єкти державної та комунальної
власностi, на основi яких не можуть створюватися оренднi пiд�
приємства.

Передача в оренду майнових комплексiв не припиняє права
власностi на це майно. Передавати цiлiснi майновi комплекси у
суборенду забороняється.

Орендар несе вiдповiдальнiсть за забезпечення цiлiсностi i
збереження майна, отриманого в оренду, i на вимогу орендодав�
ця повинен вiдшкодувати завданi йому збитки.

Орендне пiдприємство може бути визнано банкрутом в по�
рядку, встановленому законом.

Порядок укладання договору оренди майнового комплексу
та iншi вiдносини, пов’язанi з створенням та дiяльнiстю орендно�
го пiдприємства, регулюються ГК, Законом України вiд 10 квiт�
ня 1992 р. «Про оренду державного та комунального майна»1 та
iншими нормативно�правовими актами;

4. Пiдприємство з iноземними iнвестицiями — це пiдприєм�
ство, створене вiдповiдно до вимог ГК, в статутному фондi яко�
го не менш як десять вiдсоткiв становить iноземна iнвестицiя
(ч. 1 ст. 116 ГК). Пiдприємство набуває статусу пiдприємства з
iноземними iнвестицiями з дня зарахування iноземної iнвести�
цiї на його баланс.

Iноземною iнвестицiєю є цiнностi, що вкладаються iнозем�
ними iнвесторами в об’єкти iнвестицiйної дiяльностi вiдповiд�
но до законодавства України з метою отримання прибутку або
досягнення соцiального ефекту. Iноземнi iнвестицiї можуть вкла�
датися в об’єкти, iнвестування в якi не заборонено законами
України.

Пiдприємства з iноземними iнвестицiями мають право бути
засновниками дочiрнiх пiдприємств, створювати фiлiї i пред�
ставництва на територiї України i за її межами з додержанням
вимог законодавства України та законодавства вiдповiдних дер�
жав.

Законом можуть бути визначенi галузi господарювання та/
або територiї, в яких встановлюється загальний розмiр участi
iноземного iнвестора, а також територiї, на яких дiяльнiсть пiд�
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приємств з iноземними iнвестицiями обмежується або заборо�
няється, виходячи з вимог забезпечення нацiональної безпеки.

Правовий статус i порядок дiяльностi пiдприємств з iнозем�
ними iнвестицiями визначаються, крiм ГК, Законом України
вiд 19 березня 1996 р. «Про режим iноземного iнвестування»1,
Законом України вiд 16 квiтня 1991 р. «Про зовнiшньоекономiч�
ну дiяльнiсть» та iншими законодавчими актами;

5. Iноземне пiдприємство. Частина 1 ст. 117 ГК визначає iно�
земне пiдприємство як унiтарне або корпоративне пiдприємство,
створене за законодавством України, що дiє виключно на осно�
вi власностi iноземцiв або iноземних юридичних осiб, або дiюче
пiдприємство, придбане повнiстю у власнiсть цих осiб2.

Iноземнi пiдприємства не можуть створюватися в галузях,
визначених законом, що мають стратегiчне значення для безпе�
ки держави.

Дiяльнiсть фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiд�
роздiлiв пiдприємств, утворених за законодавством iнших дер�
жав, здiйснюється на територiї України вiдповiдно до законо�
давства України.

Умови i порядок створення, вимоги до органiзацiї та дiяль�
ностi iноземних пiдприємств визначаються ГК, Законом Украї�
ни «Про режим iноземного iнвестування», iншими законами.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття пiдприємства.
2. Назвiть види пiдприємств залежно вiд форм власностi.
3. Якi види державних пiдприємств ви знаєте?
4. Що таке унiтарне пiдприємство?
5. Що таке корпоративне пiдприємство?
6. З яких структурних пiдроздiлiв складається пiдприємство?
7. Назвiть особливостi господарської дiяльностi державних ко�

мерцiйних пiдприємств.
8. В яких галузях народного господарства створюються казен�

нi пiдприємства?
9. Якi пiдприємства належать до пiдприємств колективної влас�

ностi?
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§ 1. Поняття
господарського товариства

Одним iз найпоширенiших видiв суб’єктiв господарювання
є господарськi товариства. Їх правовий статус визначається по�
ложеннями § 1 «Господарськi товариства» Глави 8 ЦК, Глави 9
«Господарськi товариства» ГК та Законом України вiд 19 ве�
ресня 1991 р. «Про господарськi товариства»1. Правовий статус
акцiонерних товариств визначає Закон України вiд 17 вересня
2008 р. «Про акцiонернi товариства»2.

Ч. 1 ст. 113 ЦК мiстить досить вузьке визначення поняття
господарського товариства, вiдзначаючи, разом з тим, його го�
ловнi ознаки: наявнiсть статусу юридичної особи i наявнiсть ста�
тутного (складеного) капiталу, подiленого на частки мiж учас�
никами.

З iнших статей ЦК випливають такi ознаки господарського
товариства як пiдприємницький характер його дiяльностi (ст. 84
ЦК), створення фiзичними або юридичними особами.

Узагальнене визначення поняття господарського товариства
встановлене ГК. Згiдно з ч. 1 ст. 79 ГК господарськими товари�
ствами визнаються пiдприємства або iншi суб’єкти господарю�
вання, створенi юридичними особами та/або громадянами шля�
хом об’єднання їх майна i участi в пiдприємницькiй дiяльностi
товариства з метою одержання прибутку.

З наведеного визначення випливають наступнi ознаки гос�
подарського товариства:

а) це пiдприємство або iнший суб’єкт господарювання;
б) його засновниками є юридичнi особи та/або громадяни;
в) товариство утворюється шляхом об’єднання майна за�

сновникiв;

1 Вiдомостi Верховної Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682.
2 Урядовий кур’єр. — 2008. — 29 жовтня.



г) учасники товариства беруть участь в пiдприємницькiй дi�
яльностi товариства;

д) товариство створюється з метою одержання прибутку.
У випадках, передбачених законом, господарське товариство

може дiяти у складi одного учасника. Це положення не поши�
рюється на повнi та командитнi товариства (ч. 2 ст. 114 ЦК).

Засновниками i учасниками товариства можуть бути суб’єк�
ти господарювання, iншi учасники господарських вiдносин, за�
значенi у статтi 2 ГК, а також громадяни, якi не є суб’єктами го�
сподарювання. В той же час, учасниками повного товариства та
повними учасниками (товаришами) командитного товариства
можуть бути згiдно з ч. 7 ст. 80 ГК лише особи, зареєстрованi як
суб’єкти пiдприємництва.

Обмеження щодо заснування та участi в господарських то�
вариствах суб’єктiв господарювання або iнших осiб встановлю�
ються ГК та iншими законами.

Господарськi товариства є юридичними особами. Суб’єкти
господарювання — юридичнi особи, якi стали засновниками
або учасниками господарського товариства, зберiгають статус
юридичної особи, тобто вони продовжують дiяти як суб’єкти
права.

Господарськi товариства можуть здiйснювати будь�яку пiд�
приємницьку дiяльнiсть, якщо iнше не передбачено законом.

Для закупiвель матерiально�технiчних ресурсiв господарське
товариство, державна частка у статутному фондi якого пере�
вищує 50 вiдсоткiв, за рiшенням органiв управлiння такого то�
вариства застосовує процедури закупiвель, визначенi Законом
України «Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кош�
ти», з урахуванням особливостей та в порядку, визначених Ка�
бiнетом Мiнiстрiв України.

Вiдповiдно до ст. 82 ГК установчим документом повного то�
вариства i командитного товариства є засновницький договiр.
Установчим документом акцiонерного товариства, товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю i товариства з додатковою вiдпо�
вiдальнiстю є статут.

Установчi документи господарського товариства вiдповiдно
до ст. 4 Закону «Про господарськi товариства» повиннi мiсти�
ти вiдомостi про вид товариства, предмет i цiлi його дiяльностi,
склад засновникiв та учасникiв, найменування та мiсцезнахо�
дження, розмiр та порядок утворення статутного фонду, поря�
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док розподiлу прибуткiв та збиткiв, склад i компетенцiю орга�
нiв товариства та порядок прийняття ними рiшень, включаючи
перелiк питань, з яких необхiдна одностайнiсть або квалiфiко�
вана бiльшiсть голосiв, порядок внесення змiн до установчих
документiв та порядок лiквiдацiї i реорганiзацiї товариства.

Статут акцiонерного товариства повинен мiстити вiдомостi
про повне та скорочене найменування товариства, тип товари�
ства, розмiр статутного капiталу, розмiр резервного капiталу, но�
мiнальну вартiсть i загальну кiлькiсть акцiй, порядок скликан�
ня та проведення загальних зборiв, склад органiв товариства та
їх компетенцiю, а також iншi вiдомостi, зазначенi в ст. 13 Закону
України «Про акцiонернi товариства».

Статут товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, крiм вi�
домостей, зазначених у ст. 4 Закону «Про господарськi товари�
ства», повинен мiстити вiдомостi про розмiр часток кожного з
учасникiв, розмiр, склад та порядок внесення ними вкладiв.

Статутом може бути встановлено порядок визначення роз�
мiру часток учасникiв залежно вiд змiни вартостi майна, внесе�
ного як вклад, та додаткових внескiв учасникiв.

Засновницький договiр повного товариства i командитного
товариства, крiм вiдомостей, зазначених у ст. 4 Закону «Про
господарськi товариства», повиннi визначати розмiр частки кож�
ного з учасникiв, форму їх участi у справах товариства, розмiр,
склад i порядок внесення ними вкладiв. Стосовно вкладникiв
командитного товариства в засновницькому договорi вказують�
ся тiльки сукупний розмiр їх часток у майнi товариства та роз�
мiр, склад i порядок внесення ними вкладiв.

Найменування господарського товариства повинно мiстити
зазначення виду товариства, для повних товариств i командит�
них товариств — прiзвища (найменування) учасникiв товари�
ства, якi несуть додаткову вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями
товариства усiм своїм майном, а також iншi необхiднi вiдомостi.
Найменування господарського товариства не може вказувати на
належнiсть товариства до органiв державної влади чи органiв
мiсцевого самоврядування.

До установчих документiв можуть бути включенi також вi�
домостi щодо iнших умов дiяльностi господарського товариства,
якi не суперечать закону. Якщо в установчих документах не вка�
зано строк дiяльностi господарського товариства, воно вважа�
ється створеним на невизначений строк.
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Установчi документи господарського товариства у передба�
чених законом випадках погоджуються з Антимонопольним ко�
мiтетом України.

Порушення встановлених ст. 82 ГК вимог щодо змiсту уста�
новчих документiв господарського товариства є пiдставою для
вiдмови у його державнiй реєстрацiї.

§ 2. Види
господарських товариств

Види господарських товариств узагальнено названо в ст. 80
ГК (слiд зазначити, що в назвi ст. 113 ЦК вжито термiн «види»,
а в ч. 2 цiєї ж статтi йдеться про «форми» господарських това�
риств — такi ж, як i види за ст. 80 ГК).

Згiдно з ч. 1 ст. 80 ГК i ч. 2 ст. 1 Закону «Про господарськi
товариства» до господарських товариств належать:

акцiонернi товариства,
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю,
товариства з додатковою вiдповiдальнiстю,
повнi товариства,
командитнi товариства.
1. Акцiонерне товариство — це так зване товариство капi�

талiв. Особливостi його правового статусу обумовленi спосо�
бом формування i функцiонування статутного капiталу това�
риства.

Акцiонерним товариством є господарське товариство, ста�
тутний капiтал якого подiлено на визначену кiлькiсть акцiй од�
накової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими по�
свiдчуються акцiями.

Акцiонерне товариство не вiдповiдає за зобов’язаннями ак�
цiонерiв. До товариства та його органiв не можуть застосовува�
тися будь�якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення
акцiонерами протиправних дiй.

Акцiонери не вiдповiдають за зобов’язаннями товариства i
несуть ризик збиткiв, пов’язаних з дiяльнiстю товариства, тiль�
ки в межах належних їм акцiй. До акцiонерiв не можуть засто�
совуватися будь�якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчи�
нення протиправних дiй товариством або iншими акцiонерами
(ст. 3 Закону України «Про акцiонернi товариства»).
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Правовий статус акцiонерного товариства має певнi особ�
ливостi, зумовленi тим, що:

по�перше, статутний капiтал акцiонерного товариства має
акцiонерну природу, тобто утворюється з суми номiнальної вар�
тостi всiх розмiщених акцiй товариства. Мiнiмальний розмiр ста�
тутного капiталу акцiонерного товариства становить 1250 мiнi�
мальних заробiтних плат виходячи iз ставки мiнiмальної заробiт�
ної плати, що дiє на момент створення (реєстрацiї) акцiонерного
товариства. Статутний капiтал товариства визначає мiнiмаль�
ний розмiр майна товариства, який гарантує iнтереси його кре�
диторiв;

по�друге, лише акцiонерне товариство має публiчний статус
емiтента таких цiнних паперiв, як акцiї. Акцiя товариства посвiд�
чує корпоративнi права акцiонера щодо цього акцiонерного то�
вариства. Шляхом емiсiї i розмiщення акцiй акцiонерне товари�
ство формує статутний капiтал, а шляхом розмiщення додатко�
вих акцiй — збiльшує його, якщо це необхiдно. Акцiї публiчного
акцiонерного товариства продаються i купуються виключно на
фондовiй бiржi, на якiй акцiонерне товариство пройшло про�
цедуру лiстингу (включення цiнних паперiв до реєстру органi�
затора торгiвлi та здiйснення контролю за вiдповiднiстю цiн�
них паперiв i емiтента умовам та вимогам, установленим у пра�
вилах органiзатора торгiвлi), а акцiї приватного акцiонерного
товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фон�
довiй бiржi, за винятком продажу шляхом проведення на бiржi
аукцiону;

по�третє, фiзичнi i юридичнi особи, а також держава в особi
органу, уповноваженого управляти державним майном, або те�
риторiальна громада в особi органу, уповноваженого управляти
комунальним майном, якi є власниками акцiй товариства, набу�
вають статусу акцiонерiв. Права та обов’язки акцiонерiв визна�
ченi ст. 25—29 Закону України «Про акцiонернi товариства».
При цьому зазначений закон розмежовує права акцiонерiв —
власникiв простих i привiлейованих акцiй;

по�четверте, акцiонерне товариство має бiльш складну струк�
туру органiв, порiвняно з iншими господарськими товариства�
ми, повноваження та форми роботи яких досить повно закрiпле�
нi в законi. Так, в акцiонерному товариствi створюється нагля�
дова рада, яка може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети
з числа її членiв, а також обирати корпоративного секретаря.
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Акцiонернi товариства за типом подiляються на публiчнi ак�
цiонернi товариства та приватнi акцiонернi товариства. Кiлькiс�
ний склад акцiонерiв приватного акцiонерного товариства не мо�
же перевищувати 100 акцiонерiв.

Публiчне акцiонерне товариство може здiйснювати публiчне
та приватне розмiщення акцiй, а приватне — тiльки приватне
розмiщення. У разi прийняття загальними зборами приватно�
го акцiонерного товариства рiшення про здiйснення публiчного
розмiщення акцiй до статуту товариства вносяться вiдповiднi
змiни, у тому числi — про змiну типу товариства — з приватного
на публiчне. Змiна типу товариства з приватного на публiчне або
з публiчного на приватне не є його перетворенням.

Акцiонерне товариство може бути створене однiєю особою
чи може складатися з однiєї особи у разi придбання одним акцiо�
нером усiх акцiй товариства.

2. Одним з найпоширенiших видiв господарських товариств
у сферi господарювання України є товариства з обмеженою вiд�
повiдальнiстю.

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 80 ГК товариством з обмеженою вiдпо�
вiдальнiстю є господарське товариство, що має статутний фонд,
подiлений на частки, розмiр яких визначається установчими
документами, i несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов’язаннями
тiльки своїм майном. Учасники товариства, якi повнiстю спла�
тили свої вклади, несуть ризик збиткiв, пов’язаних з дiяльнiстю
товариства, у межах своїх вкладiв.

Отже, називаючи цей вид товариства товариством «з обме�
женою вiдповiдальнiстю», законодавець не має на увазi обме�
ження вiдповiдальностi товариства як суб’єкта господарського
права (юридичної особи) якимись певними розмiрами майна або
грошових коштiв (наприклад, лише розмiром статутного фон�
ду). Насправдi йдеться про обмеження вiдповiдальностi учасни�
кiв товариства, якi несуть ризик збиткiв в межах своїх вкладiв
до статутного фонду (у разi фiнансового краху товариства його
учасники лише понесуть збитки у розмiрi їх вкладiв до статут�
ного фонду товариства). Установчими документами товариства
з обмеженою вiдповiдальнiстю може бути передбачено, що учас�
ники, якi не повнiстю внесли вклади, вiдповiдають за зобов’я�
заннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

У товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю створюється ста�
тутний фонд, розмiр якого повинен становити не менше суми,
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еквiвалентної 100 мiнiмальним заробiтним платам, виходячи зi
ставки мiнiмальної заробiтної плати, дiючої на момент створення
товариства.

До моменту реєстрацiї товариства з обмеженою вiдповiдаль�
нiстю його учасники зобов’язанi сплатити не менше нiж 50 су�
ми своїх вкладiв, що пiдтверджується документами, виданими
банкiвською установою. Частина статутного капiталу, що зали�
шилася несплаченою, пiдлягає сплатi протягом першого року
дiяльностi товариства (абз. 1 ч. 3 ст. 144 ЦК).

Учасник товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю має пра�
во продати чи iншим чином вiдступити свою частку (її частину)
у статутному фондi одному або кiльком учасникам цього това�
риства (ч. 1 ст. 147 ЦК).

Вiдчуження учасником товариства з обмеженою вiдповiдаль�
нiстю своєї частки (її частини) третiм особам допускається, як�
що iнше встановлено статутом товариства.

Учасники товариства користуються переважним правом ку�
пiвлi частки учасника, який її вiдступив, пропорцiйно їхнiм част�
кам у статутному фондi товариства, якщо статутом товариства
чи домовленiстю мiж учасниками не встановлений iнший поря�
док здiйснення цього права. Якщо учасники товариства не ско�
ристаються своїм переважним правом протягом мiсяця з дня по�
вiдомлення про намiр учасника продати частку (її частину) або
протягом iншого строку встановленого статутом товариства чи
домовленiстю мiж його учасниками, частка (її частина) учасни�
ка може бути вiдчужена третiй особi (ч. 2 ст. 147 ЦК).

У разi передачi частки (її частини) третiй особi вiдбувається
одночасний перехiд до неї всiх прав та обов’язкiв, що належали
учаснику, який вiдступив її повнiстю або частково.

Частка учасника товариства може бути придбана самим то�
вариством, яке протягом одного року зобов’язане реалiзувати її
iншим учасникам або третiм особам в порядку, встановленому
статутом i законом, або зменшити свiй статутний капiтал вiдпо�
вiдно до ст. 144 ЦК.

Будь�який з учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдаль�
нiстю має право вийти з товариства iз сплатою йому вартостi
частини майна товариства, пропорцiйної його частцi у статутно�
му фондi. За домовленiстю мiж учасником та товариством ви�
плата вартостi частини майна товариства може бути замiнена пе�
реданням майна в натурi (ч. 2 ст. 148 ЦК).
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3. Правовий статус, аналогiчний статусу товариства з обме�
женою вiдповiдальнiстю, має товариство з додатковою вiдповi�
дальнiстю.

Товариством з додатковою вiдповiдальнiстю є господарське
товариство, статутний фонд якого подiлений на частки визна�
чених установчими документами розмiрiв i яке несе вiдповiдаль�
нiсть за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разi його
недостатностi учасники цього товариства несуть додаткову со�
лiдарну вiдповiдальнiсть у визначеному установчими докумен�
тами однаково кратному розмiрi до вкладу кожного з учасникiв
(ч. 4 ст. 80 ГК).

Граничний розмiр вiдповiдальностi учасникiв передбачаєть�
ся в установчих документах.

До товариства з додатковою вiдповiдальнiстю застосовують�
ся положення ЦК про товариства з обмеженою вiдповiдальнiс�
тю, якщо iнше не встановлено статутом товариства i законом.

4. Повним товариством згiдно з ч. 5 ст. 80 ГК визнається та�
ке товариство, всi учасники якого вiдповiдно до укладеного мiж
ними договору здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть вiд iме�
нi товариства i несуть додаткову солiдарну вiдповiдальнiсть за
зобов’язаннями товариства усiм своїм майном.

Повне товариство створюється i дiє на пiдставi засновниць�
кого договору (статуту цей вид товариства не має). Засновни�
цький договiр повного товариства, крiм вiдомостей, загальних для
всiх видiв товариств, повиннi визначати розмiр частки кожного
з учасникiв, форму їх участi у справах товариства, розмiр, склад
i порядок внесення ними вкладiв.

Такi вимоги випливають з особливого характеру товариства,
зокрема, з ведення його справ, яке здiйснюється в порядку, вста�
новленому ст. 122 ЦК, а саме: кожний учасник повного товари�
ства має право дiяти вiд iменi товариства, якщо засновницьким
договором не визначено, що всi учасники ведуть справи спiльно
або що ведення справ доручено окремим учасникам.

У разi спiльного ведення учасниками справ товариства для
вчинення кожного правочину є необхiдною згода всiх учасни�
кiв товариства. Якщо ведення справ доручено окремим учасни�
кам повного товариства, iншi учасники можуть вчиняти право�
чини вiд iменi товариства за наявностi у них довiреностi, вида�
ної учасниками, яким доручено ведення справ товариства.
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У вiдносинах з третiми особами повне товариство не може
посилатися на положення засновницького договору, якi обме�
жують повноваження учасникiв повного товариства щодо пра�
ва дiяти вiд iменi товариства, крiм випадкiв, коли буде доведе�
но, що третя особа у момент вчинення правочину знала чи мог�
ла знати про вiдсутнiсть в учасника товариства права дiяти вiд
iменi товариства.

Учасник повного товариства, що дiяв у спiльних iнтересах,
але не мав на це повноважень, має право у разi, якщо його дiї не
були схваленi iншими учасниками, вимагати вiд товариства вiд�
шкодування здiйснених ним витрат, якщо вiн доведе, що у зв’яз�
ку з його дiями товариство зберегло чи набуло майно, яке за вар�
тiстю перевищує цi витрати.

Ст. 125 ЦК встановлено, що змiни у складi учасникiв повно�
го товариства можуть бути у зв’язку з:

1) виходом учасника повного товариства з його складу з влас�
ної iнiцiативи;

2) виключенням iз складу учасникiв;
3) вибуттям iз складу учасникiв з причин, що не залежать

вiд учасника.
Порядок i особливостi виходу, виключення та вибуття учас�

никiв зi складу повного товариства визначаються вiдповiдно
ст. 126, 128 та 129 ЦК, iншим законом та засновницьким дого�
вором.

Як уже зазначалося, учасники повного товариства несуть со�
лiдарну вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями товариства усiм сво�
їм майном, на яке може бути звернене стягнення. Механiзм такої
вiдповiдальностi конкретизовано у ст. 124 ЦК. Важливим є те, що
учасник товариства вiдповiдає за борги останнього незалежно
вiд того чи виникли вони пiсля або до його вступу до товариства.

Якщо борги товариства повнiстю сплатить один з учасни�
кiв, вiн має право звернутися з регресною вимогою у вiдповiд�
нiй частинi до iнших учасникiв, якi несуть перед ним вiдповi�
дальнiсть пропорцiйно своїм часткам у складеному капiталi то�
вариства.

5. Командитним товариством є господарське товариство, в
якому один або декiлька учасникiв здiйснюють вiд iменi това�
риства пiдприємницьку дiяльнiсть i несуть за його зобов’язан�
нями додаткову солiдарну вiдповiдальнiсть усiм своїм майном,
на яке за законом може бути звернено стягнення (повнi учас�
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ники), а iншi учасники присутнi в дiяльностi товариства лише
своїми вкладами (вкладники).

Якщо у командитному товариствi беруть участь два або бiль�
ше повних учасникiв, вони несуть солiдарну вiдповiдальнiсть
щодо боргiв товариства.

Згiдно з ч. 1 ст. 134 ЦК командитне товариство створюється
i дiє на пiдставi засновницького договору. Засновницький дого�
вiр пiдписується усiма повними учасниками.

Якщо внаслiдок виходу, виключення чи вибуття у коман�
дитному товариствi залишився один повний учасник, заснов�
ницький договiр переоформляється в одноособову заяву, пiд�
писану повним учасником. Якщо командитне товариство ство�
рюється одним повним учасником, то установчим документом
є одноособова заява (меморандум), яка мiстить усi вiдомостi,
встановленi законом для командитного товариства (ч. 3 ст. 134
ЦК).

Правовий статус командитного товариства визначається нор�
мами ст. 133—139 ЦК, ст. 67—74 Закону «Про господарськi то�
вариства» (цi статтi закону стосуються правового статусу пов�
них товариств) з урахуванням особливостей, передбачених у спе�
цiальних статтях (ст.ст.78—83) Закону «Про господарськi това�
риства», безпосередньо присвячених командитним товариствам.

Оскiльки правовий статус повних учасникiв було розгляну�
то ранiше, тут доцiльно зупинитися на особливостях участi вклад�
никiв у командитному товариствi.

Вкладник може вступати до командитного товариства шля�
хом внесення грошових або матерiальних вкладiв.

Згiдно з ст. 137 ЦК вкладник командитного товариства має
право:

1) одержувати частину прибутку товариства вiдповiдно до
його частки у складеному капiталi товариства в порядку, вста�
новленому засновницьким договором (меморандумом);

2) дiяти вiд iменi товариства у разi видачi йому довiреностi
та вiдповiдно до неї;

3) переважно перед третiми особами набувати вiдчужувану
частку (її частину) в складеному капiталi товариства вiдповiдно
до положень ст. 147 ЦК.

Якщо бажання викупити частку (її частину) виявили де�
кiлька вкладникiв, зазначена частка розподiляється мiж ними
вiдповiдно до їхнiх часток у складеному капiталi товариства;
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4) вимагати першочергового повернення вкладу у разi лiк�
вiдацiї товариства;

5) ознайомлюватися з рiчними звiтами та балансами това�
риства;

6) пiсля закiнчення фiнансового року вийти з товариства та
одержати свiй вклад у порядку, встановленому засновницьким
договором (меморандумом);

7) передати свою частку (її частину) у складеному капiталi
iншому вкладнику або третiй особi, повiдомивши про це това�
риство.

Передання вкладником усiєї своєї частки iншiй особi при�
пиняє його участь у командитному товариствi.

Вкладники командитного товариства повиннi вносити вкла�
ди й додатковi внески у розмiрi, способами й порядком, перед�
баченим засновницьким договором, проте сукупний розмiр їх�
нiх часток не повинен перевищувати 50 вiдсоткiв майна товари�
ства, зазначеного в засновницькому договорi. На момент реєстра�
цiї командитного товариства кожний з вкладникiв повинен внес�
ти не менше 25 вiдсоткiв свого внеску.

Таким чином, вкладники беруть участь у дiяльностi коман�
дитного товариства лише своїми вкладами, розмiр яких визна�
чає суму отримуваного ними прибутку. Будь�якої участi в управ�
лiннi товариством вони не беруть.

Управлiння справами командитного товариства здiйснюєть�
ся тiльки повними учасниками. Якщо в товариствi є тiльки один
такий учасник, управлiння справами здiйснюється ним само�
стiйно.

Вкладники не мають права перешкоджати дiям повних учас�
никiв з управлiння справами товариства.

Незважаючи на те, що за загальним правилом вiдповiдаль�
нiсть вкладника обмежується вкладом у майнi товариства, в окре�
мих випадках, передбачених законом, вiн також несе повну вiд�
повiдальнiсть. Примiром, якщо вкладник вчиняє правочин вiд
iменi та в iнтересах товариства без вiдповiдних повноважень, i
схвалення його дiй командитним товариством не буде отрима�
но, вiн вiдповiдає перед третiми особами за вчиненим ним пра�
вочином усiм своїм майном, на яке вiдповiдно до законодавства
може бути звернено стягнення (ч. 1 ст. 138 ЦК).

Крiм загальних пiдстав припинення дiяльностi господарсь�
ких товариств командитне товариство припиняється також у
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разi вибуття усiх вкладникiв. Повнi учасники мають право у разi
вибуття всiх вкладникiв замiсть лiквiдацiї командитного това�
риства перетворити його у повне товариство.

§ 3. Майно та майновi права
у господарському товариствi

Господарське товариство як суб’єкт i об’єкт права власностi
(майновий комплекс) характеризується складною майновою i
фiнансовою структурою.

Ця структура рiзна для статутних (акцiонернi товариства, то�
вариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю) i неста�
тутних (повнi та командитнi товариства) товариств. Так, най�
складнiшою є майнова i фiнансова структура акцiонерного то�
вариства, яка становить собою врегульованi правом вiдносини
щодо об’єднання вкладiв засновникiв та учасникiв у статутний
фонд товариства, щодо випуску та обiгу акцiй, щодо розподiлу
майна у фонди товариства та виплати дивiдендiв на акцiї.

Поняття майна товариства використовується, зокрема, в
ст. 115 ЦК, а також в ст. 80 ГК та ст. 24 Закону «Про господар�
ськi товариства», вiдповiдно до яких товариство «несе вiдповi�
дальнiсть за зобов»язаннями тiльки майном товариства».

Поняття «майно товариства» узагальнює всi види майна i
майнових прав цього суб’єкта права. Змiст його необхiдно ви�
значати згiдно з правилами ст. 190 ЦК, за якою майном як особ�
ливим об’єктом вважаються окрема рiч, сукупнiсть речей, а та�
кож майновi права та обов’язки.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 139 ГК, майном визнається сукупнiсть
речей та iнших цiнностей (включаючи нематерiальнi активи),
якi мають вартiсне визначення, виробляються чи використову�
ються у дiяльностi суб’єктiв господарювання та вiдображають�
ся в їх балансi або враховуються в iнших передбачених законом
формах облiку майна цих суб’єктiв.

Залежно вiд економiчної форми, якої набуває майно товари�
ства у процесi здiйснення господарської дiяльностi, воно нале�
жить до основних фондiв, оборотних засобiв, коштiв, товарiв (ч. 2
ст. 139 ГК).

Майно товариства юридично вiдособлене вiд майна власни�
кiв товариства (акцiонерiв, учасникiв). Це майно є власнiстю са�
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ме товариства як юридичної особи. Товариство в статусi суб’єк�
та права володiє, користується i розпоряджається майном това�
риства, вiдособлення якого здiйснюється на правi колективної
власностi.

Юридично�технiчною формою, яка постiйно вiдображає май�
новий стан товариства, є його самостiйний бухгалтерський ба�
ланс, тобто документ про його активи i пасиви. Грошовi кошти
товариства вiдображенi на його поточному та iнших рахунках в
установах банкiв.

Джерела формування майна товариства, що є його власнiс�
тю, визначенi ч. 1 ст. 12 Закону «Про господарськi товариства»,
згiдно з якою товариство є власником: а) майна, переданого йому
учасниками у власнiсть як вклад до статутного (складеного) ка�
пiталу; б) продукцiї, виробленої товариством в результатi гос�
подарської дiяльностi; в) одержаних доходiв; г) iншого майна,
набутого на пiдставах, не заборонених законом. Рiшення про
продаж акцiй (приватизацiю майна) такого товариства приймає
орган приватизацiї, якому передаються акцiї держави. В обох ви�
падках виникає право колективної власностi, єдиним суб’єктом
якого стає товариство як юридична особа.

Об’єкти права власностi господарського товариства рiзнi.
а) Згiдно з ст. 85 ГК господарське товариство є власником

майна, переданого йому у власнiсть засновниками i учасниками
як внески. Це майно називається вкладами засновникiв та учасни�
кiв до статутного (складеного) капiталу (ч. 1 ст. 115 ЦК). З еконо�
мiчної точки зору вклади — це фiксованi частки майнової участi
цих осiб у статутному фондi (складеному капiталi) товариства.

Згiдно з ч. 1 ст. 86 ГК вкладами учасникiв та засновникiв гос�
подарського товариства можуть бути будинки, споруди, облад�
нання та iншi матерiальнi цiнностi, цiннi папери, права корис�
тування землею, водою та iншими природними ресурсами, бу�
динками, спорудами, а також iншi майновi права (включаючи
майновi права на об’єкти iнтелектуальної власностi), кошти, в
тому числi в iноземнiй валютi.

За загальним правилом, порядок оцiнки вкладiв визначаєть�
ся установчими документами товариства, якщо iнше не перед�
бачено законом. Так, оцiнку вкладiв у статутний фонд товари�
ства, внесених у натуральнiй формi, затверджують установчi
збори товариства. Цi правила безпосередньо стосуються вкла�
дiв фiзичних i недержавних юридичних осiб.
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Вклади, якi є майном державної власностi, визначаються в
нормативно врегульованому порядку — згiдно з Методикою оцiн�
ки вартостi майна, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 10 грудня 2003 р. № 18911. Це означає, що при ство�
реннi акцiонерних товариств у процесi корпоратизацiї й iнших
випадках, дiють загальнi правила оцiнки вкладiв. Сума випус�
ку акцiй товариства, яке створюється на базi державного пiд�
приємства, повинна вiдповiдати сумi статутного фонду пiдпри�
ємства, яка в даному разi визначається вiдповiдно до зазначеної
Методики.

Закон (ч. 3 ст. 86 ГК) забороняє використовувати для фор�
мування статутного фонду товариства бюджетнi кошти, кошти,
одержанi в кредит та пiд заставу. Фiнансовий стан засновникiв —
юридичних осiб щодо їх спроможностi здiйснити вiдповiднi внес�
ки до статутного фонду господарського товариства у випадках,
передбачених законом, повинен бути перевiрений належним
аудитором (аудиторською органiзацiєю) у встановленому по�
рядку, а майновий стан засновникiв�громадян має бути пiдтвер�
джений декларацiєю про їх доходи i майно, завiреною вiдповiд�
ним податковим органом.

б) Крiм вкладiв, товариство виступає власником й iншого
майна, яке на вiдмiну вiд статутного фонду (капiталу) назива�
ється власним капiталом товариства. Це продукцiя, вироблена
в результатi господарської дiяльностi товариства; доходи, одер�
жанi вiд господарської дiяльностi товариства; iнше майно, набу�
те товариством на пiдставах, не заборонених законом (доходи вiд
продажу акцiй, облiгацiй; кредити банкiв, iнвестицiї пiд держав�
нi контракти, надходження вiд пожертвувань тощо).

Майно господарського товариства подiляється на фонди —
передбаченi нормами права види або частини майна товариства
вiдповiдно до їхнього цiльового призначення. Кожен фонд має
певний правовий режим.

Статутний фонд. Законодавство (ч. 1 ст. 87 ГК) визначає
статутний фонд господарського товариства як суму вкладiв за�
сновникiв та учасникiв товариства.

Статутний фонд є однiєю з майнових гарантiй стабiльностi
товариства як дiлового партнера. З цiєю метою законодавством
встановлено загальний для всiх акцiонерних товариств та това�

158 Глава 7

1 Офiцiйний вiсник України. — 2003. — № 51. — Ст. 2669.



риств з обмеженою вiдповiдальнiстю мiнiмальний розмiр стату�
тного фонду (для акцiонерних — в сумi, еквiвалентнiй 1250, для
товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю — 100 мiнiмальним за�
робiтним платам, виходячи зi ставки мiнiмальної заробiтної пла�
ти, дiючої на момент створення товариства) та мiнiмальнi роз�
мiри статутних фондiв для окремих видiв суб’єктiв господарю�
вання, створених у формi господарських товариств — банкiв,
страхових компанiй. Статутний фонд товариства подiлений на
визначену установчими документами кiлькiсть акцiй рiвної но�
мiнальної вартостi (в акцiонерних товариствах) або на частки,
розмiр яких встановлюється статутом (в товариствах з обмеже�
ною та додатковою вiдповiдальнiстю).

Статутний фонд у певному розумiннi є неподiльним майном
господарського товариства, тому закон iмперативно регулює по�
рядок його змiни — збiльшення або зменшення. При цьому в ГК
лише зазначається на право товариства змiнювати (збiльшу�
вати або зменшувати) розмiр статутного фонду, а сам порядок
змiни встановлено нормами ЦК та актами Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку України.

Так, згiдно з ст. 156 ЦК акцiонерне товариство має право за
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв збiльшити статутний ка�
пiтал шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй або додат�
кового випуску акцiй.

Збiльшення статутного фонду АТ здiйснюється вiдповiдно
до Положення про порядок збiльшення (зменшення) розмiру
статутного капiталу акцiонерного товариства, затвердженого рi�
шенням ДКЦПФР вiд 22 лютого 2007 р. № 3871.

Збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства
допускається пiсля його повної сплати. Збiльшення статутного
капiталу товариства для покриття збиткiв не допускається.

У випадках, встановлених статутом товариства i законом,
може бути встановлене переважне право акцiонерiв на придбан�
ня акцiй, що додатково випускаються товариством.

Порядок зменшення статутного фонду АТ встановлений
ст. 157 ЦК, згiдно з якою акцiонерне товариство має право за рi�
шенням загальних зборiв акцiонерiв зменшити статутний капi�
тал шляхом зменшення номiнальної вартостi акцiй або шляхом
купiвлi товариством частини випущених акцiй з метою змен�
шення їх загальної кiлькостi.
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Зменшення статутного капiталу акцiонерного товариства до�
пускається пiсля повiдомлення про це всiх його кредиторiв у по�
рядку, встановленому законом. При цьому кредитори товариства
мають право вимагати дострокового припинення або виконання
товариством вiдповiдних зобов’язань та вiдшкодування збиткiв.

Зменшення статутного капiталу акцiонерного товариства
шляхом купiвлi та погашення частини акцiй допускається, як�
що така можливiсть передбачена у статутi товариства.

Зменшення акцiонерним товариством статутного капiталу
нижче вiд встановленого законом розмiру має наслiдком лiквi�
дацiю товариства.

Стаття 144 ЦК встановлює порядок змiни статутного фонду
товариства з обмеженою (з додатковою) вiдповiдальнiстю. Змен�
шення статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдаль�
нiстю допускається пiсля повiдомлення в порядку, встановлено�
му законом, усiх його кредиторiв. У цьому разi кредитори мають
право вимагати дострокового припинення або виконання вiдпо�
вiдних зобов’язань товариства та вiдшкодування їм збиткiв.

Збiльшення статутного капiталу товариства з обмеженою вiд�
повiдальнiстю допускається пiсля внесення усiма його учасни�
ками вкладiв у повному обсязi. Порядок внесення додаткових
вкладiв встановлюється законом i статутом товариства.

Рiшення товариства про змiни розмiру статутного фонду на�
бирає чинностi з дня внесення цих змiн до державного реєстру
(ч. 3 ст. 87 ГК).

Для покриття витрат, пов’язаних з вiдшкодуванням збиткiв,
позаплановими видатками товариства, останнє створює резерв�
ний (страховий) фонд. Це фонд визначеного установчими доку�
ментами розмiру, але не менш як 25 вiдсоткiв статутного фонду
товариства. Формується резервний (страховий) фонд за раху�
нок щорiчних вiдрахувань, розмiр яких визначається установ�
чими документами, але не може бути меншим 5 вiдсоткiв суми
прибутку товариства. Кошти фонду зараховуються на спецiаль�
ний рахунок в банку. Рiшення про використання фонду прий�
має вищий орган управлiння товариства. Резервний (страховий)
фонд має цiльове призначення, тому його кошти на iншi цiлi не
використовуються.

Товариство має право створювати й iншi фонди, одним з
яких є фонд сплати дивiдендiв. Це майновий фонд, який теж
формується з чистого прибутку товариства.
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Iншi фонди створюються, якщо це передбачено законодав�
ством або установчими документами товариства (наприклад,
житловий фонд, валютний фонд тощо).

Господарське товариство, у статутному фондi якого бiльше
50 вiдсоткiв акцiй, (часток, паїв) належить державi, зобов’язане
на кожний наступний рiк складати i виконувати рiчний фiнан�
совий план вiдповiдно до ст. 75 ГК.

Право участi в господарському товариствi за змiстом є комп�
лексним. До нього входять як майновi права та обов’язки учас�
ника товариства (акцiонера), так i членськi (управлiнськi) пра�
ва та обов’язки.

До майнових прав учасника товариства належать такi права:
брати участь у розподiлi прибуткiв товариства;
одержувати частину прибутку товариства (в акцiонерному

товариствi — дивiденди);
отримувати частину вартостi майна товариства у разi його

лiквiдацiї. Ця частина має бути пропорцiйною вартостi частки
(акцiй), що належать учаснику;

розпоряджатися часткою (акцiями): продавати, передавати,
вiдчужувати iншим способом у порядку, визначеному чинним
законодавством та установчими документами товариства;

купувати частку (її частину) у разi вiдступлення учасником
товариства (додатково випущенi акцiї — в акцiонерному това�
риствi).

Учасник господарського товариства зобов’язаний вносити
вклади (сплачувати акцiї) у розмiрi, порядку та коштами (засо�
бами), що передбаченi установчими документами вiдповiдно до
закону;

§ 4. Права i обов’язки учасникiв
господарського товариства

Учасники господарського товариства — це суб’єкти господа�
рювання, iншi учасники господарських вiдносин (споживачi, ор�
гани державної влади та органи мiсцевого самоврядування, на�
дiленi господарською компетенцiєю, а також громадяни, громад�
ськi та iншi органiзацiї), якi виступають засновниками (учасни�
ками) товариства. Це можуть бути як юридичнi особи, так i гро�
мадяни.
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Їх права i обов’язки як учасникiв господарського товариства
(незалежно вiд виду товариства) встановленi ст. 88 ГК, згiдно з
якою учасники господарського товариства мають право:

брати участь в управлiннi справами товариства в порядку,
визначеному в установчих документах, за винятком випадкiв,
передбачених цим Кодексом та iншими законами;

брати участь у розподiлi прибутку товариства та одержува�
ти його частку (дивiденди);

одержувати iнформацiю про дiяльнiсть товариства. На ви�
могу учасника товариство зобов’язане надати йому для ознайом�
лення рiчнi баланси, звiти про фiнансово�господарську дiяль�
нiсть товариства, протоколи ревiзiйної комiсiї, протоколи збо�
рiв органiв управлiння товариства тощо;

вийти в передбаченому установчими документами порядку
зi складу товариства.

Учасники товариства мають також iншi права, передбаченi
ГК, iншими законами та установчими документами товариства.
Так, згiдно з п. 4) ч. 1 ст. 116 ЦК учасники товариства, крiм пе�
релiчених прав, мають також право здiйснити вiдчуження час�
ток у статутному (складеному) капiталi товариства, цiнних па�
перiв, що засвiдчують участь у товариствi, у порядку встановле�
ному законом.

Частина 3 ст. 88 ГК покладає на учасникiв господарського
товариства наступнi обов’язки:

додержуватися вимог установчих документiв товариства, ви�
конувати рiшення його органiв управлiння;

вносити вклади (оплачувати акцiї) у розмiрi, порядку та кош�
тами (засобами), що передбаченi установчими документами, вiд�
повiдно до ГК та закону про господарськi товариства;

нести iншi обов’язки, передбаченi ГК, iншими законами та
установчими документами товариства (наприклад, не розголо�
шувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть товариства (п. 3 ч. 1 ст. 117 ЦК).

§ 5. Управлiння
господарським товариством

Загальнi положення щодо управлiння господарським това�
риством мiстить ст. 89 ГК, згiдно з якою управлiння дiяльнiстю
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господарського товариства здiйснюють його органи та посадовi
особи, склад i порядок обрання (призначення) яких визначаєть�
ся залежно вiд виду товариства, а у визначених законом випад�
ках — учасники товариства.

Посадовими особами товариства визнаються голова та чле�
ни виконавчого органу, голова ревiзiйної комiсiї (ревiзор), а у
разi створення ради товариства (наглядової ради) — голова i чле�
ни цiєї ради. Обмеження щодо поєднання однiєю особою зазна�
чених посад встановлюються законом.

Посадовими особами господарського товариства не можуть
бути особи, службову або iншу дiяльнiсть яких визнано Консти�
туцiєю України та законом несумiсною з перебуванням на цих
посадах, а також особи, яким перебування на вiдповiдних поса�
дах заборонено рiшенням суду.

Посадовi особи вiдповiдають за шкоду, заподiяну ними гос�
подарському товариству, в межах i порядку, передбачених зако�
ном та установчими документами товариства.

Особливостi управлiння дiяльнiстю окремих видiв господар�
ських товариств, обумовленi порядком формування статутного
(складеного) капiталу i характером взаємовiдносин мiж учасни�
ками товариства, встановленi в ЦК.

Так, управлiння дiяльнiстю повного товариства здiйснюєть�
ся за спiльною згодою всiх учасникiв. Засновницьким догово�
ром товариства можуть бути передбаченi випадки, коли рiшен�
ня приймається бiльшiстю голосiв учасникiв.

Кожний учасник повного товариства має один голос, якщо
засновницьким договором не передбачений iнший порядок ви�
значення кiлькостi голосiв.

Кожний учасник повного товариства, незалежно вiд того,
чи уповноважений вiн вести справи товариства, має право озна�
йомлюватися з усiєю документацiєю щодо ведення справ това�
риства. Вiдмова вiд цього права чи його обмеження, зокрема за
домовленiстю учасникiв товариства, є нiкчемною (ст. 121 ЦК).

Управлiння дiяльнiстю командитного товариства здiйсню�
ється повними учасниками у порядку, встановленому ЦК для
повного товариства.

Вкладники не мають права брати участi в управлiннi дiяль�
нiстю командитного товариства та заперечувати проти дiй по�
вних учасникiв щодо управлiння дiяльнiстю товариства. Вклад�
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ники командитного товариства можуть дiяти вiд iменi товари�
ства тiльки за довiренiстю.

Особливостi управлiння товариством з обмеженою вiдповi�
дальнiстю встановленi ст. 145 ЦК.

Вищим органом товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
є загальнi збори його учасникiв.

У товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю створюється ви�
конавчий орган — колегiальний (дирекцiя, очолювана генераль�
ним директором) або одноособовий (директор), який здiйснює
поточне керiвництво його дiяльнiстю i є пiдзвiтним загальним
зборам його учасникiв. Виконавчий орган товариства може бу�
ти обраний також i не зi складу учасникiв товариства.

Компетенцiя виконавчого органу товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю, порядок ухвалення ним рiшень i порядок вчи�
нення дiй вiд iменi товариства встановлюються ЦК, iншим за�
коном i статутом товариства.

До виключної компетенцiї загальних зборiв учасникiв това�
риства з обмеженою вiдповiдальнiстю належить:

1) визначення основних напрямiв дiяльностi товариства, за�
твердження його планiв i звiтiв про їх виконання;

2) внесення змiн до статуту товариства, змiна розмiру його
статутного капiталу;

3) створення та вiдкликання виконавчого органу товариства;
4) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого

органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних кон�
трольних органiв;

5) затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв,
розподiл прибутку та збиткiв товариства;

6) вирiшення питання про придбання товариством частки
учасника;

7) виключення учасника iз товариства;
8) прийняття рiшення про лiквiдацiю товариства, призначен�

ня лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу.
Статутом товариства i законом до виключної компетенцiї

загальних зборiв може бути також вiднесене вирiшення iнших
питань.

Питання, вiднесенi до виключної компетенцiї загальних збо�
рiв учасникiв товариства, не можуть бути переданi ними для ви�
рiшення виконавчому органу товариства.
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Черговiсть та порядок скликання загальних зборiв встанов�
люються статутом товариства i законом.

Так, згiдно з Законом «Про господарськi товариства» збори
учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю скликають�
ся не рiдше двох разiв на рiк, якщо iнше не передбачено установ�
чими документами. Такi збори вважаються повноважними, якщо
на них присутнi учасники (представники учасникiв), що воло�
дiють у сукупностi бiльш як 60 вiдсотками голосiв.

Контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства з об�
меженою вiдповiдальнiстю здiйснює ревiзiйна комiсiя (ревiзор),
що створюється зборами учасникiв товариства.

Вищим органом акцiонерного товариства є загальнi збори
акцiонерного товариства.

Акцiонерне товариство зобов’язане щороку скликати загаль�
нi збори (рiчнi загальнi збори), якi проводяться не пiзнiше 30 квiт�
ня наступного за звiтним року.

Усi iншi загальнi збори, крiм рiчних, вважаються позачерго�
вими.

У загальних зборах акцiонерного товариства можуть брати
участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право
на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за за�
прошенням особи, яка скликає загальнi збори, також можуть
бути присутнi представник аудитора товариства та посадовi осо�
би товариства незалежно вiд володiння ними акцiями цього то�
вариства, представник органу, який вiдповiдно до статуту пред�
ставляє права та iнтереси трудового колективу.

Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах, складається в порядку, встановленому законодавством
про депозитарну систему України.

Письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв
та їх порядок денний надсилається акцiонерам персонально (з
урахуванням частини другої цiєї статтi) особою, яка скликає за�
гальнi збори, у спосiб, передбачений статутом акцiонерного това�
риства, у строк не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати їх проведення.
Повiдомлення розсилає особа, яка скликає загальнi збори, або
особа, яка веде облiк прав власностi на акцiї товариства у разi
скликання загальних зборiв акцiонерами.

Згiдно з ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства»
загальнi збори можуть вирiшувати будь�якi питання дiяльностi
акцiонерного товариства.
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До виключної компетенцiї загальних зборiв належить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi акцiонерного

товариства;
2) внесення змiн до статуту товариства;
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
4) прийняття рiшення про змiну типу товариства;
5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу

товариства;
7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу

товариства;
8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
9) затвердження положень про загальнi збори, наглядову ра�

ду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю (ревiзора) товариства,
а також внесення змiн до них;

10) затвердження iнших внутрiшнiх документiв товариства,
якщо iнше не передбачено статутом товариства;

11) затвердження рiчного звiту товариства;
12) розподiл прибутку i збиткiв товариства;
13) прийняття рiшення про викуп товариством розмiщених

ним акцiй;
14) прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;
16) прийняття рiшень з питань порядку проведення загаль�

них зборiв;
17) обрання членiв наглядової ради, затвердження умов ци�

вiльно�правових або трудових договорiв, що укладатимуться з
ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно�правових договорiв з
членами наглядової ради;

18) прийняття рiшення про припинення повноважень чле�
нiв наглядової ради;

19)обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора),
прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора),
прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень;

21) прийняття рiшення про видiл та припинення товариства,
крiм випадку, передбаченого частиною четвертою статтi 81 За�
кону, про лiквiдацiю товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї,
затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу
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мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення ви�
мог кредиторiв, та затвердження лiквiдацiйного балансу;

22) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту нагля�
дової ради, звiту виконавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї (ре�
вiзора);

23) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управ�
лiння товариства;

24) обрання комiсiї з припинення акцiонерного товариства;
25) вирiшення iнших питань, що належать до виключної ком�

петенцiї загальних зборiв згiдно iз статутом або положенням про
загальнi збори товариства.

Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключ�
ної компетенцiї загальних зборiв, не можуть бути переданi iн�
шим органам товариства.

До виключної компетенцiї загальних зборiв статутом това�
риства i законом може бути вiднесено вирiшення iнших питань.

Наглядова рада акцiонерного товариства є органом, що здiйс�
нює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, ви�
значеної статутом та цим Законом, контролює та регулює дiяль�
нiсть виконавчого органу.

В акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв — власни�
кiв простих акцiй 10 i бiльше створення наглядової ради є обо�
в’язковим. У товариствi з кiлькiстю акцiонерiв — власникiв прос�
тих акцiй 9 i менше у разi вiдсутностi наглядової ради її повно�
важення здiйснюються загальними зборами.

До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань,
передбачених Законом, статутом, а також переданих на вирiшен�
ня наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенцiї наглядової ради належать:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, яки�

ми регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй
до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
загальних зборiв;

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачер�
гових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицi�
єю виконавчого органу;

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ра�
нiше викуплених товариством акцiй;
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5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших
цiнних паперiв, крiм акцiй;

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством
iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, перед�
бачених Законом;

8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв ви�
конавчого органу;

9) затвердження умов цивiльно�правових, трудових догово�
рiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встанов�
лення розмiру їх винагороди;

10) прийняття рiшення про вiдсторонення вiд виконання
повноважень голови виконавчого органу та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого
органу;

11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iн�
ших органiв товариства;

12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, вста�
новлених цим законом;

13) обрання аудитора товариства та визначення умов дого�
вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати
його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня це питання
належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не вста�
новлено статутом;

14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають пра�
во на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiден�
дiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою
статi 30 Закону;

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi ма�
ють бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiд�
но до частини першої статтi 34 Закону та мають право на участь
у загальних зборах вiдповiдно до статтi 33 Закону;

16) вирiшення питань про участь товариства у промислово�
фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших
юридичних осiб;

17) вирiшення питань, передбачених частиною четвертою
статтi 81 Закону, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або
перетворення товариства;

18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у
випадках, передбачених частиною першою статтi 68 Закону;
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19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплато�
спроможним унаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або
їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або
викупу акцiй;

20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна това�
риства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;

21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора
власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя
цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладати�
меться з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

22) надсилання в порядку, передбаченому статтею 63 Зако�
ну, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що
дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 62
i 63 Закону;

23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної ком�
петенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiо�
нерного товариства.

Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядо�
вої ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iн�
шими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком
випадкiв, встановлених цим Законом.

Виконавчий орган акцiонерного товариства здiйснює управ�
лiння поточною дiяльнiстю товариства.

До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх
питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю това�
риства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї за�
гальних зборiв та наглядової ради.

Виконавчий орган акцiонерного товариства пiдзвiтний за�
гальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рi�
шень. Виконавчий орган дiє вiд iменi акцiонерного товариства у
межах, встановлених статутом акцiонерного товариства i законом.

Виконавчий орган акцiонерного товариства може бути коле�
гiальним (правлiння, дирекцiя) або одноосiбним (директор, гене�
ральний директор).

Для проведення перевiрки фiнансово�господарської дiяль�
ностi акцiонерного товариства загальнi збори обирають ревiзiй�
ну комiсiю (ревiзора).

В акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв — власни�
кiв простих акцiй товариства до 100 осiб запроваджується поса�
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да ревiзора (або обирається ревiзiйна комiсiя), а в товариствах з
кiлькiстю акцiонерiв — власникiв простих акцiй товариства бiльш
як 100 осiб обов’язково обирається ревiзiйна комiсiя.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття господарського товариства.
2. Якi вiдомостi повиннi мiстити установчi документи госпо�

дарських товариств?
3. Назвiть види господарських товариств.
4. У чому полягають особливостi акцiонерного товариства?
5. В якому порядку збiльшується / зменшується статутний

фонд акцiонерного товариства?
6. В якому порядку скликаються черговi i позачерговi загаль�

нi збори акцiонерiв?
7. Вирiшення яких питань належить до компетенцiї зборiв

учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю?
8. Яким чином здiйснюється ведення справ повного товариства?
9. У чому полягає особливiсть вiдповiдальностi учасникiв по�

вного товариства?
10. Дайте визначення поняття командитного товариства.
11. Назвiть основнi права та обов’язки учасникiв господарсько�

го товариства.
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÑÒÀÍÎÂÈÙÅ
ÎÁ’ªÄÍÀÍÜ ÏIÄÏÐÈªÌÑÒÂ

§ 1. Поняття
об’єднання пiдприємств

Для того, щоб успiшно працювати в умовах ринкової конку�
ренцiї, пiдприємства прагнуть об’єднуватись у промисловi, про�
мислово�фiнансовi та iншi групи. Ще Закон «Про пiдприємства
в Українi» (ст. 3) надав пiдприємствам право об’єднуватись у
групи пiдприємств за галузевим, територiальним чи iншим прин�
ципом, якщо це не суперечить антимонопольному законодав�
ству України.

Такi групи (об’єднання) пiдприємств визначаються в теорiї
господарського права як господарськi об’єднання, якi слiд вiдрiз�
няти вiд господарських товариств, що є пiдприємствами, а не
їх об’єднаннями. Наведене визначення з юридичної точки зору
означає, що господарське об’єднання — це один з видiв суб’єк�
тiв господарювання.

Згiдно з ч. 1 ст. 118 ГК об’єднанням пiдприємств є госпо�
дарська органiзацiя, утворена у складi двох або бiльше пiд�
приємств з метою координацiї їх виробничої, наукової та iншої
дiяльностi для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних
завдань.

Об’єднання пiдприємств утворюються пiдприємствами на
добровiльних засадах або за рiшенням органiв, якi вiдповiдно
до ГК та iнших законiв мають право утворювати об’єднання пiд�
приємств. В об’єднання пiдприємств можуть входити пiдприєм�
ства, утворенi за законодавством iнших держав, а пiдприємства
України можуть входити в об’єднання пiдприємств, утворенi на
територiї iнших держав.

Об’єднання пiдприємств можуть утворюватися на невизна�
чений строк або як тимчасовi об’єднання (на визначений строк).

Об’єднання пiдприємств є юридичною особою.
Державна реєстрацiя об’єднання пiдприємств здiйснюється

вiдповiдно до статтi 58 ГК та Закону України «Про державну
реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб�пiдприємцiв».



Як суб’єкт права об’єднання має свої економiчнi, органiза�
цiйнi та юридичнi ознаки, якi вiдрiзняють його вiд пiдприємства.

По�перше, пiдприємства консолiдуються в групи — об’єд�
нання на основi певних матерiальних (економiчних) iнтересiв
(спiльнiсть iнтересiв). Ч. 1 ст. 118 ГК визначає їх вiдкритим пе�
релiком. Це об’єднання виробничої, наукової та iншої дiяльнос�
тi для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань.

Матерiальнi iнтереси як основа об’єднання визначаються за�
сновниками у договорi або статутi як мета, завдання та функцiї
об’єднання. Установчий договiр укладають мiж собою пiдпри�
ємства�засновники об’єднання. Засновники об’єднання затвер�
джують i його статут. Єднiсть матерiальних iнтересiв членiв як
основа об’єднання — це його економiчна ознака.

По�друге, об’єднання як суб’єкт господарювання i суб’єкт гос�
подарського права має майно, юридично вiдособлене вiд май�
на членiв об’єднання. Майном об’єднання є: а) основнi фонди
i оборотнi кошти, переданi членами об’єднання на його баланс
згiдно з договором чи статутом; б) майно, набуте об’єднанням в
результатi господарської дiяльностi; в) майно створених об’єд�
нанням пiдприємств.

Учасники об’єднання пiдприємств можуть вносити на умо�
вах i в порядку, передбачених його установчими документами,
майновi внески (вступнi, членськi, цiльовi тощо).

Майно передається об’єднанню його учасниками у госпо�
дарське вiдання або в оперативне управлiння на основi установ�
чого договору чи рiшення про утворення об’єднання. Вартiсть
майна об’єднання вiдображається у його балансi.

Майно учасникiв об’єднання не входить до складу майна
об’єднання. З урахуванням цього розмежовується вiдповiдаль�
нiсть об’єднання i його учасникiв як суб’єктiв права: об’єднання
пiдприємств не вiдповiдає за зобов’язаннями його учасникiв, а
пiдприємства�учасники не вiдповiдають за зобов’язаннями об’єд�
нання. Установчим договором або статутом об’єднання можуть
бути передбаченi винятки з цього правила.

Господарське об’єднання має право утворювати за рiшен�
ням його вищого органу управлiння унiтарнi пiдприємства, фi�
лiї, представництва, а також бути учасником (засновником) гос�
подарських товариств. Утворенi господарським об’єднанням пiд�
приємства дiють вiдповiдно до положень ГК, iнших законiв та
статуту пiдприємства, затвердженого об’єднанням.
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Пiсля припинення дiяльностi об’єднання майно, яке залиши�
лося пiсля задоволення вимог кредиторiв, розподiляється мiж
його колишнiми учасниками. Порядок розподiлу (як правило,
вiдповiдно до часткової участi) визначається договором або ста�
тутом. Цю ознаку об’єднання можна вважати економiко�юри�
дичною ознакою.

Третьою ознакою об’єднання є централiзацiя в руках об’єд�
нання як суб’єкта права функцiй i повноважень його учасникiв.
Це органiзацiйно�правова ознака. Склад функцiй, якi централi�
зує об’єднання, визначають його засновники у договорi або ста�
тутi. Це можуть бути виробничо�господарськi, науково�технiч�
нi, комерцiйнi, правозастосовчi (захиснi) та iншi функцiї. Юри�
дичним вираженням їх централiзацiї є делегування учасниками
об’єднанню у вiдповiдних частинах належних їм повноважень з
метою централiзованого керiвництва їхньою дiяльнiстю з боку
органiв об’єднання. Правовою формою делегування таких пов�
новажень є договiр або статут об’єднання.

Четвертою ознакою об’єднання є особлива (складна) пра�
восуб’єктнiсть. Її особливiсть обумовлена органiзацiйною струк�
турою об’єднання. Учасниками об’єднання можуть бути лише
пiдприємства (органiзацiї) — юридичнi особи, кожне з яких при
входженнi до об’єднання зберiгає статус юридичної особи неза�
лежно вiд органiзацiйно�правової форми об’єднання, i на них
поширюються положення ГК та iнших законiв щодо регулюван�
ня дiяльностi пiдприємств.

Цим об’єднання вiдрiзняється вiд пiдприємства, яке не має
в своєму складi iнших юридичних осiб. Тобто пiдприємства як
учасники об’єднання залишаються самостiйними суб’єктами гос�
подарського права. Разом з тим об’єднання пiдприємств також
є самостiйним суб’єктом права. Об’єднання створюється i реєст�
рується як суб’єкт права; дiє на основi договору та/або статуту;
володiє майном, яке юридично вiдособлене вiд майна учасникiв
об’єднання; має самостiйний (власний) i зведений (спiльний для
членiв) баланси, поточний та iншi рахунки в установах банкiв,
печатку зi своєю назвою, i є юридичною особою.

Згiдно з ч. 2 ст. 121 ГК пiдприємство — учасник господар�
ського об’єднання має право:

добровiльно вийти з об’єднання на умовах i в порядку, ви�
значених установчим договором про його утворення чи стату�
том господарського об’єднання;
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бути членом iнших об’єднань пiдприємств, якщо законом,
засновницьким договором чи статутом господарського об’єднан�
ня не встановлено iнше;

одержувати вiд господарського об’єднання в установленому
порядку iнформацiю, пов’язану з iнтересами пiдприємства;

одержувати частину прибутку вiд дiяльностi господарсько�
го об’єднання вiдповiдно до його статуту. Пiдприємство може
мати також iншi права, передбаченi засновницьким договором
чи статутом господарського об’єднання вiдповiдно до законо�
давства.

Дещо вужчi права мають пiдприємства, якi входять до скла�
ду державного або комунального господарського об’єднання. Та�
кi пiдприємства не мають права без згоди об’єднання виходити
з його складу, а також об’єднувати на добровiльних засадах свою
дiяльнiсть з iншими суб’єктами господарювання та приймати
рiшення про припинення своєї дiяльностi (ч. 3 ст. 121 ГК).

Отже, з точки зору правосуб’єктностi, об’єднання становить
собою сукупнiсть самостiйних суб’єктiв права, спiльнi майновi
права та iнтереси яких реалiзує об’єднання. В теорiї господарсь�
кого права такi органiзацiйнi структури визначаються як госпо�
дарськi системи, в теорiї цивiльного та адмiнiстративного пра�
ва — як складнi юридичнi особи.

§ 2. Види та органiзацiйно'правовi форми
об’єднань пiдприємств

Господарський кодекс вперше провiв подiл об’єднань пiд�
приємств на види та органiзацiйно�правовi форми, хоч в прак�
тицi господарювання такi об’єднання iснували i до прийняття ГК.

Залежно вiд порядку заснування об’єднання пiдприємств мо�
жуть утворюватися як:

— господарськi об’єднання,
— державнi господарськi об’єднання,
— комунальнi господарськi об’єднання (ч. 1 ст. 119 ГК)
Господарське об’єднання — це об’єднання пiдприємств, утво�

рене за iнiцiативою пiдприємств, незалежно вiд їх виду, якi на
добровiльних засадах об’єднали свою господарську дiяльнiсть.
Господарськi об’єднання дiють на основi установчого договору
та/або статуту, який затверджується їх засновниками. Господар�
ськi об’єднання — це договiрнi об’єднання.
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Державне (комунальне) господарське об’єднання — це об’єд�
нання пiдприємств, утворене державними (комунальними) пiд�
приємствами за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України або, у ви�
значених законом випадках, рiшенням мiнiстерств (iнших органiв,
до сфери управлiння яких входять пiдприємства, що утворю�
ють об’єднання), або рiшенням компетентних органiв мiсцевого
самоврядування .

Державне (комунальне) господарське об’єднання дiє на осно�
вi рiшення про його утворення та статуту, який затверджується
органом, що прийняв рiшення про утворення об’єднання. Дер�
жавнi (комунальнi) об’єднання — це статутнi об’єднання.

Особливостi правового становища державних (комуналь�
них) господарських об’єднань полягають у тому, що:

— засновниками їх є власники i уповноваженi органи, а не
самi пiдприємства. Зокрема, це стосується державних концер�
нiв i корпорацiй. Так, українськi корпорацiї та концерни держав�
ної власностi створюються, реорганiзуються та лiквiдуються рi�
шеннями Кабiнету Мiнiстрiв України (декретами, постановами).
Склад учасникiв i статути цих об’єднань затверджують вiдпо�
вiднi галузевi мiнiстерства i держкомiтети (безпосередньо або за
погодженням з Антимонопольним комiтетом, Мiнекономiки,
Мiнфiном України). Державнi господарськi об’єднання галузе�
вого масштабу створюють безпосередньо галузевi мiнiстерства
i держкомiтети (Мiнтранс, Мiнпаливенерго тощо). Комунальнi
господарськi об’єднання створюються, реорганiзуються i лiквi�
дуються вiдповiдними радами чи держадмiнiстрацiями;

— державнi (комунальнi) господарськi об’єднання дiють на
пiдставi затверджених засновниками статутiв, тобто не мають
установчих (засновницьких) договорiв. Отже, предмет i цiлi їх�
ньої дiяльностi визначають власники (уповноваженi органи), а
не самi учасники об’єднань;

— особливiстю правового становища державних (комуналь�
них) господарських об’єднань є, як зазначалося вище, обмежене
право виходу пiдприємств з них.

Частина 1 ст. 120 ГК встановлює такi органiзацiйно�правовi
форми об’єднань пiдприємств:

асоцiацiї,
корпорацiї,
консорцiуми,
концерни,
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iншi форми об’єднання iнтересiв пiдприємств, передбаченi
законом (союзи, спiлки, асоцiацiї пiдприємцiв тощо).

Асоцiацiя — це договiрне об’єднання, створене з метою по�
стiйної координацiї господарської дiяльностi пiдприємств, що
об’єдналися, шляхом централiзацiї однiєї або кiлькох виробни�
чих та управлiнських функцiй, розвитку спецiалiзацiї i коопера�
цiї виробництва, органiзацiї спiльних виробництв на основi об’єд�
нання учасниками фiнансових та матерiальних ресурсiв для за�
доволення переважно господарських потреб учасникiв асоцiацiї.
У статутi асоцiацiї повинно бути зазначено, що вона є господар�
ською асоцiацiєю. Асоцiацiя не має права втручатися у господар�
ську дiяльнiсть пiдприємств — учасникiв асоцiацiї. За рiшен�
ням учасникiв асоцiацiя може бути уповноважена представляти
їх iнтереси у вiдносинах з органами влади, iншими пiдприєм�
ствами та органiзацiями.

На наш погляд, визначення асоцiацiї як об’єднання, створе�
ного з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi пiд�
приємств, що об’єдналися, шляхом централiзацiї однiєї або кiль�
кох виробничих та управлiнських функцiй, є не зовсiм вдалим,
оскiльки в такому виглядi асоцiацiя мало чим вiдрiзняється вiд
корпорацiї. Якщо асоцiацiя не має права втручатися у господар�
ську дiяльнiсть пiдприємств�учасникiв асоцiацiї, то навряд чи
доцiльно централiзувати виробничi та управлiнськi функцiї.

Корпорацiя — це договiрне об’єднання, створене на основi
поєднання виробничих, наукових i комерцiйних iнтересiв пiд�
приємств, що об’єдналися, з делегуванням ними окремих пов�
новажень централiзованого регулювання дiяльностi кожного з
учасникiв органам управлiння корпорацiї.

Консорцiум — це тимчасове статутне об’єднання пiдпри�
ємств для досягнення його учасниками певної спiльної госпо�
дарської мети (реалiзацiї цiльових програм, науково�технiчних,
будiвельних проектiв тощо). Консорцiум використовує кошти,
якими його надiляють учасники, централiзованi ресурси, видi�
ленi на фiнансування вiдповiдної програми, а також кошти, що
надходять з iнших джерел, в порядку, визначеному його стату�
том. У разi досягнення мети його створення консорцiум припи�
няє свою дiяльнiсть.

Концерн — це статутне об’єднання пiдприємств, а також iн�
ших органiзацiй, на основi їх фiнансової залежностi вiд одного
або групи учасникiв об’єднання, з централiзацiєю функцiй нау�
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ково�технiчного i виробничого розвитку, iнвестицiйної, фiнан�
сової, зовнiшньоекономiчної та iншої дiяльностi. Учасники кон�
церну надiляють його частиною своїх повноважень, у тому числi
правом представляти їх iнтереси у вiдносинах з органами вла�
ди, iншими пiдприємствами та органiзацiями. Учасники концер�
ну не можуть бути одночасно учасниками iншого концерну.

§ 3. Функцiї та компетенцiя
об’єднання пiдприємств.

Управлiння об’єднанням пiдприємств

Функцiї та компетенцiя об’єднання пiдприємств за загаль�
ним правилом визначаються в iндивiдуальному порядку — ти�
ми актами, якими створюється об’єднання.

Об’єднанню пiдприємств, як правило, притаманнi такi функ�
цiї:

виконання завдань, визначених договором, статутом, актом
про створення об’єднання (промислова дiяльнiсть, будiвництво,
транспортна дiяльнiсть та iн.);

вирiшення спiльних для групи пiдприємств питань, зокре�
ма, питань соцiально�економiчного розвитку;

проведення спiльної для галузi науково�технiчної полiтики
(полiпшення якостi продукцiї, пiдвищення технiчного рiвня ви�
робництва, ефективне використання потужностей, зовнiшньо�
економiчна дiяльнiсть тощо);

виконання при необхiдностi планових функцiй, якщо це пе�
редбачено статутом або засновницьким договором;

координацiйнi;
захист прав та iнтересiв пiдприємств об’єднання тощо.
Iснує також практика делегування Кабiнетом Мiнiстрiв Украї�

ни окремим об’єднанням пiдприємств функцiй i повноважень
центральних органiв виконавчої влади. Зокрема, це здiйснено
Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 р.
«Про управлiння майном, що є у загальнодержавнiй власностi,
в будiвництвi та промисловостi будiвельних матерiалiв»1. Цим
декретом державним корпорацiям, створеним у будiвництвi та
промисловостi будiвельних матерiалiв, надано статус централь�
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них органiв виконавчої влади, тобто вони є вищестоящими ор�
ганами щодо пiдприємств, якi входять до об’єднання.

Делегування функцiй i вiдповiдних повноважень означає,
що об’єднання дiють у вiдносинах з пiдприємствами, якi до них
входять, як вищестоящий орган. Це означає, що вони викону�
ють такi функцiї i реалiзують такi повноваження:

приймають рiшення про створення, реорганiзацiю i лiквiда�
цiю пiдприємств i органiзацiй;

затверджують статути цих суб’єктiв;
контролюють дотримання пiдприємствами статутiв;
вживають заходiв до керiвникiв пiдприємств у випадках по�

рушення статутiв;
здiйснюють контроль за ефективним використанням i збе�

реженням майна, закрiпленого за пiдприємствами;
укладають i розривають контракти з керiвниками пiдпри�

ємств;
дають згоду Фонду державного майна України на створення

спiльних пiдприємств, у статутнi фонди яких передається май�
но, що є державною власнiстю, тощо.

Корпорацiям як центральним органам державного управ�
лiння заборонено безпосереднє втручання в господарську дi�
яльнiсть пiдприємств, вищестоящими органами щодо яких во�
ни є.

Основнi положення щодо управлiння об’єднанням пiдпри�
ємств встановленi ст. 122 ГК, згiдно з якою господарськi об’єд�
нання мають вищi органи управлiння (загальнi збори учасникiв)
та утворюють виконавчi органи, передбаченi статутом господар�
ського об’єднання.

Вищий орган господарського об’єднання:
затверджує статут господарського об’єднання та вносить змi�

ни до нього;
вирiшує питання про прийняття в господарське об’єднання

нових учасникiв та виключення учасникiв з його складу;
утворює виконавчий орган господарського об’єднання вiд�

повiдно до його статуту чи договору;
вирiшує фiнансовi та iншi питання вiдповiдно до установ�

чих документiв господарського об’єднання.
Виконавчий орган господарського об’єднання (колегiальний

чи одноособовий) вирiшує питання поточної дiяльностi, якi вiд�
повiдно до статуту або договору вiднесенi до його компетенцiї.
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Певнi особливостi встановленi ГК щодо управлiння держав�
ним (комунальним) господарським об’єднанням. Управлiння ци�
ми суб’єктами здiйснюють правлiння об’єднання i генеральний
директор об’єднання, який призначається на посаду та звiль�
няється з посади органом, що прийняв рiшення про утворення
об’єднання. Склад правлiння визначається статутом об’єднан�
ня. Порядок управлiння державним (комунальним) господар�
ським об’єднанням визначається статутом об’єднання вiдповiд�
но до закону.

Здiйснення управлiння поточною дiяльнiстю об’єднання пiд�
приємств може бути доручено адмiнiстрацiї одного з пiдпри�
ємств (головного пiдприємства об’єднання) на умовах, передба�
чених установчими документами вiдповiдного об’єднання.

§ 4. Правовий статус
промислово'фiнансових груп

Специфiчним видом об’єднань пiдприємств є промислово�
фiнансовi групи (ПФГ).

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 125 ГК пiдприємство може бути учас�
ником промислово�фiнансової групи (або транснацiональної про�
мислово�фiнансової групи, якщо до складу групи входять укра�
їнськi та iноземнi юридичнi особи).

Промислово�фiнансова група є об’єднанням, яке створюєть�
ся за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України на певний строк з
метою реалiзацiї державних програм розвитку прiоритетних га�
лузей виробництва i структурної перебудови економiки Украї�
ни, включаючи програми згiдно з мiжнародними договорами
України, а також з метою виробництва кiнцевої продукцiї.

До складу промислово�фiнансової групи можуть входити про�
мисловi та iншi пiдприємства, науковi i проектнi установи, iншi
установи i органiзацiї усiх форм власностi. У складi промисло�
во�фiнансової групи визначається головне пiдприємство, яке має
виключне право дiяти вiд iменi промислово�фiнансової групи як
учасника господарських вiдносин.

Промислово�фiнансова група не є юридичною особою i не пiд�
лягає державнiй реєстрацiї як суб’єкт господарювання.

Порядок утворення та iншi питання дiяльностi промисло�
во�фiнансових груп визначаються Законом України вiд 21 лис�
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топада 1995 р. «Про промислово�фiнансовi групи в Українi»1 та
iншими нормативно�правовими актами, зокрема Положенням
про створення (реєстрацiю), реорганiзацiю та лiквiдацiю про�
мислово�фiнансових груп, затвердженим постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 20 липня 1996 р. № 7812.

Згiдно iз зазначеним Законом промислово�фiнансова група
становить собою об’єднання, до якого можуть входити промис�
ловi пiдприємства, сiльськогосподарськi пiдприємства, банки,
науковi i проектнi установи, iншi установи та органiзацiї всiх
форм власностi, що мають на метi отримання прибутку, i яке
створюється за рiшенням Уряду України на певний термiн з ме�
тою реалiзацiї державних програм розвитку прiоритетних галу�
зей виробництва i структурної перебудови економiки України,
включаючи програми згiдно з мiждержавними договорами, а та�
кож виробництва кiнцевої продукцiї.

Особливiстю ПФГ є наявнiсть у нiй головного пiдприємст�
ва, тобто пiдприємства, створеного вiдповiдно до законодавства
України, яке виготовляє кiнцеву продукцiю ПФГ, здiйснює її
збут, сплачує податки в Українi i офiцiйно представляє iнтере�
си ПФГ в Українi та за її межами.

Крiм головного пiдприємства, до складу ПФГ входять її учас�
ники. Учасником ПФГ може бути пiдприємство, банк або iнша
наукова i проектна установа, органiзацiя, створена згiдно iз за�
конодавством України, чи iноземна юридична особа, що вхо�
дить до складу ПФГ, виробляє промiжну продукцiю ПФГ або
надає банкiвськi та iншi послуги учасникам i головному пiдпри�
ємству ПФГ i має на метi отримання прибутку.

Учасники ПФГ, серед яких обов’язковою є наявнiсть бан�
кiвської установи, зберiгають статус юридичної особи, тодi як
ПФГ статусу юридичної особи не має. Право дiяти вiд iменi
ПФГ має виключно головне пiдприємство ПФГ.

Iнiцiаторами створення ПФГ виступають пiдприємства, бан�
ки, науковi i проектнi установи, iншi установи та органiзацiї всiх
форм власностi. Iнiцiатори на добровiльних засадах проводять
загальнi збори, на яких вони:

приймають протокольне рiшення про намiр створення ПФГ;
приймають Генеральну угоду про сумiсну дiяльнiсть у ви�

робництвi кiнцевої продукцiї ПФГ;
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розробляють та затверджують технiко�економiчний проект
обгрунтування створення ПФГ;

розробляють проекти двостороннiх угод про поставки про�
мiжної продукцiї ПФГ (або надання вiдповiдних послуг);

визначають уповноважену особу iнiцiаторiв створення ПФГ.
Генеральна угода про сумiсну дiяльнiсть пiдписується керiв�

никами всiх iнiцiаторiв створення ПФГ i засвiдчується їхнiми
печатками.

Генеральна угода включає: назву ПФГ; перелiк затвердже�
них в установленому порядку державних програм, з метою реа�
лiзацiї яких створюється ПФГ; визначення головного пiдпри�
ємства ПФГ; мiсцезнаходження головного пiдприємства ПФГ;
кандидатуру президента ПФГ, його права та обов’язки, порядок
звiльнення з посади; перелiк учасникiв ПФГ; перелiк кiнцевої
продукцiї ПФГ; термiн дiї угоди; взаємнi зобов’язання учасни�
кiв ПФГ; порядок прийняття рiшень; порядок виходу зi складу
ПФГ; iншi умови дiяльностi ПФГ, якi визнають необхiдними
iнiцiатори її створення.

Уповноважена особа подає Генеральну Угоду та технiко�еко�
номiчне обґрунтування створення ПФГ вiдповiдному галузево�
му мiнiстерству чи вiдомству, Мiнекономiки, Фонду державно�
го майна та Антимонопольному комiтету, якi у двомiсячний тер�
мiн повиннi скласти висновки стосовно поданих документiв.

З метою визначення можливостi монополiзацiї ринкiв у ре�
зультатi створення ПФГ i складання вiдповiдних висновкiв Ан�
тимонопольний комiтет вiдповiдно до встановлених законодав�
ством повноважень може запитати також iншi документи, пере�
лiк i порядок розгляду яких визначається Комiтетом.

Уповноважена особа подає на iм’я Прем’єр�мiнiстра Украї�
ни такi документи:

доручення iнiцiаторiв представляти в Кабiнетi Мiнiстрiв
України проект створення ПФГ;

Генеральну угоду про сумiсну дiяльнiсть у виробництвi
кiнцевої продукцiї, пiдписану всiма iнiцiаторами створення
ПФГ;

технiко�економiчний проект обґрунтування створення ПФГ;
висновки вiдповiдного галузевого мiнiстерства чи вiдомства,

Мiнекономiки, Фонду державного майна та Антимонопольного
комiтету про доцiльнiсть створення ПФГ, стосовно технiко�еко�
номiчного обґрунтування та Генеральної угоди;
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документ про перерахування до державного бюджету дер�
жавного мита.

Кабiнет Мiнiстрiв України приймає до розгляду проекти
створення ПФГ за умов розрахункового обсягу реалiзацiї кiн�
цевої продукцiї ПФГ, еквiвалентнiй сумi в сто мiльйонiв дола�
рiв США за рiк, починаючи з другого року пiсля створення ПФГ.
Цей термiн може бути продовжено окремою постановою Кабi�
нету Мiнiстрiв України у разi створення ПФГ для виробництва
новоосвоюваних видiв кiнцевої продукцiї та з довгостроковим
циклом виробництва.

Кабiнет Мiнiстрiв України в мiсячний термiн приймає рi�
шення про створення ПФГ або вiдмову в її створеннi.

Щодо створення транснацiональної ПФГ рiшення прийма�
ється у двомiсячний термiн.

Реєстрацiя ПФГ проводиться Мiнекономiки на пiдставi по�
станови Кабiнету Мiнiстрiв України про створення ПФГ та за�
твердженої Генеральної угоди про сумiсну дiяльнiсть у двотиж�
невий термiн. Пiсля реєстрацiї ПФГ видається свiдоцтво вста�
новленого зразка.

Лiквiдацiя ПФГ здiйснюється шляхом прийняття постано�
ви Кабiнету Мiнiстрiв України:

у зв’язку iз закiнченням затвердженого термiну її дiяльностi;
через неможливiсть реорганiзацiї ПФГ у випадках, передбаче�

них ст. 6 Закону «Про промислово�фiнансовi групи в Українi»;
з iнiцiативи учасникiв ПФГ.
Пропозицiї щодо лiквiдацiї ПФГ надсилаються до Кабiнету

Мiнiстрiв України.
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України про лiквiдацiю ПФГ

є пiдставою для виключення ПФГ з Реєстру промислово�фiнан�
сових груп України.

Слiд зазначити, що за роки незалежностi в Українi було
створено лише одну промислово�фiнансову групу «Титан» з го�
ловним пiдприємством — державною акцiонерною компанiєю
«Титан» (утворена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
16 травня 2001 р. № 5471) термiном на п’ять рокiв. Кiнцевою
продукцiєю цiєї ПФГ було визначено двоокис титану. Проте
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 жовтня 2004 р.
№ 1420 постанову вiд 16 травня 2001 р. було скасовано.
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§ 5. Асоцiйованi пiдприємства
та холдинговi компанiї

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 126 ГК асоцiйованi пiдприємства (гос�
подарськi органiзацiї) — це група суб’єктiв господарювання —
юридичних осiб, пов’язаних мiж собою вiдносинами економiч�
ної та/або органiзацiйної залежностi у формi участi в статутно�
му фондi та/або управлiннi. Залежнiсть мiж асоцiйованими пiд�
приємствами може бути простою i вирiшальною.

Проста залежнiсть мiж асоцiйованими пiдприємствами ви�
никає у разi якщо одне з них має можливiсть блокувати прий�
няття рiшень iншим (залежним) пiдприємством, якi повиннi
прийматися вiдповiдно до закону та/або установчих докумен�
тiв цього пiдприємства квалiфiкованою бiльшiстю голосiв.

Вирiшальна залежнiсть мiж асоцiйованими пiдприємствами
виникає у разi якщо мiж пiдприємствами встановлюються вiд�
носини контролю�пiдпорядкування за рахунок переважної учас�
тi контролюючого пiдприємства в статутному фондi та/або за�
гальних зборах чи iнших органах управлiння iншого (дочiрнього)
пiдприємства, зокрема володiння контрольним пакетом акцiй.
Вiдносини вирiшальної залежностi можуть встановлюватися за
умови отримання згоди вiдповiдних органiв Антимонопольного
комiтету України.

Про наявнiсть простої та вирiшальної залежностi має бути
зазначено у вiдомостях державної реєстрацiї залежного (дочiр�
нього) пiдприємства та опублiковано вiдповiдно до закону.

Суб’єкт господарювання, що володiє контрольним пакетом
акцiй дочiрнього пiдприємства (пiдприємств), визнається хол�
динговою компанiєю. Мiж холдинговою компанiєю та її дочiрнi�
ми пiдприємствами встановлюються вiдносини контролю�пiд�
порядкування вiдповiдно до вимог ст. 126 ГК та iнших законiв.
Зокрема, загальнi засади функцiонування холдингових компанiй
в Українi, а також особливостi їх утворення, дiяльностi та лiквi�
дацiї визначенi Законом України вiд 15 березня 2006 р. «Про
холдинговi компанiї в Українi»1.

Якщо з вини контролюючого пiдприємства дочiрнiм пiдпри�
ємством було укладено (здiйснено) невигiднi для нього угоди
або операцiї, то контролююче пiдприємство повинно компенсу�
вати завданi дочiрньому пiдприємству збитки.
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Якщо дочiрнє пiдприємство з вини контролюючого пiдпри�
ємства опиниться у станi неплатоспроможностi i буде визнано
банкрутом, то субсидiарну вiдповiдальнiсть перед кредиторами
дочiрнього пiдприємства нестиме контролююче пiдприємство.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття об’єднання пiдприємств.
2. Назвiть ознаки об’єднання пiдприємств.
3. Якi види та органiзацiйно�правовi форми об’єднань пiдпри�

ємств можуть створюватися за законодавством України?
4. Дайте визначення понять асоцiацiї, корпорацiї.
5. Якi функцiї притаманнi об’єднанню пiдприємств?
6. Назвiть органи управлiння об’єднанням пiдприємств.
7. Якi особливостi встановленi ГК України щодо управлiння

державними (комунальними) об’єднаннями?
8. В якому порядку створюються промислово�фiнансовi гру�

пи в Українi?
9. Назвiть пiдстави лiквiдацiї промислово�фiнансових груп.

10. Яка залежнiсть може iснувати мiж асоцiйованими пiдпри�
ємствами?
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ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÑÒÀÒÓÑ ÃÐÎÌÀÄßÍÈÍÀ
ßÊ ÑÓÁ’ªÊÒÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒI ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÓ
IÍØÈÕ ÑÓÁ’ªÊÒIÂ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß

§ 1. Правовий статус
громадянина'пiдприємця

Правовому становищу громадянина як суб’єкта господарю�
вання присвячена ст. 128 ГК, що називається «Громадянин у
сферi господарювання».

Згiдно з ч. 1 цiєї статтi громадянин визнається суб’єктом гос�
подарювання у разi здiйснення ним пiдприємницької дiяльностi
за умови державної реєстрацiї його як пiдприємця без статусу
юридичної особи вiдповiдно до ст. 58 ГК.

Громадянин�пiдприємець вiдповiдає за своїми зобов’язан�
нями усiм своїм майном, на яке вiдповiдно до закону може бути
звернено стягнення (ч. 2 ст. 128 ГК).

Пiдприємницька дiяльнiсть громадянина може здiйснюва�
тися у рiзних варiантах:

— безпосередньо як пiдприємець або через приватне пiдпри�
ємство, що ним створюється (щоправда, у останньому випадку
виникає питання: а хто ж є суб’єктом пiдприємництва (господа�
рювання) — приватне пiдприємство, створене громадянином чи
вiн сам? На нашу думку, громадянин, який є засновником ство�
реного ним унiтарного приватного пiдприємства, не є суб’єктом
пiдприємництва, хоч i є згiдно з ч. 1 ст. 2 ГК учасником вiдно�
син у сферi господарювання);

— iз залученням або без залучення найманої працi (напри�
клад, громадянин може здiйснювати управлiння заснованим
ним приватним пiдприємством безпосередньо або через керiв�
ника, який наймається за контрактом; так само вiн може залуча�
ти найману працю iнших осiб (працiвникiв приватного пiдпри�
ємства);

— самостiйно або спiльно з iншими особами. У разi здiйснен�
ня пiдприємницької дiяльностi спiльно з iншими громадянами



або юридичними особами громадянин має права та обов’язки
вiдповiдно:

а) засновника та/або учасника господарського товариства,
б) члена кооперативу тощо,
в) або права i обов’язки, визначенi укладеним за його учас�

тi договором про спiльну дiяльнiсть без створення юридичної
особи.

Громадянин�пiдприємець здiйснює свою дiяльнiсть на заса�
дах свободи пiдприємництва та вiдповiдно до принципiв, перед�
бачених у ст. 44 ГК.

Здiйснюючи пiдприємницьку дiяльнiсть, громадянин�пiд�
приємець зобов’язаний:

у передбачених законом випадках i порядку одержати лiце�
нзiю на здiйснення певних видiв господарської дiяльностi;

повiдомляти органи державної реєстрацiї про змiну його
адреси, зазначеної в реєстрацiйних документах, предмета дiяль�
ностi, iнших суттєвих умов своєї пiдприємницької дiяльностi,
що пiдлягають вiдображенню у реєстрацiйних документах;

додержуватися прав i законних iнтересiв споживачiв, забез�
печувати належну якiсть товарiв (робiт, послуг), що ним виго�
товляються, додержуватися правил обов’язкової сертифiкацiї
продукцiї, встановлених законодавством;

не допускати недобросовiсної конкуренцiї, iнших порушень
антимонопольно�конкурентного законодавства;

вести облiк результатiв своєї пiдприємницької дiяльностi
вiдповiдно до вимог законодавства;

своєчасно надавати податковим органам декларацiї про до�
ходи, iншi необхiднi вiдомостi для нарахування податкiв та iн�
ших обов’язкових платежiв; сплачувати податки та iншi обов’я�
зковi платежi в порядку i в розмiрах, встановлених законом.

Громадянин�пiдприємець зобов’язаний також додержува�
тися вимог, передбачених ст. 46 (щодо забезпечення соцiаль�
них гарантiй найманих працiвникiв) i 49 (не завдавати шкоди
довкiллю, не порушувати права i iнтереси громадян тощо) ГК,
а також iншими законодавчими актами, i несе майнову та iншу
встановлену законом вiдповiдальнiсть за завданi ним шкоду i
збитки.

Громадянин�пiдприємець може бути визнаний судом банкрутом
вiдповiдно до положень ГК та Закону України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом».
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§ 2. Особливостi правового статусу
кредитних спiлок у сферi господарювання

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 130 ГК громадяни, якi постiйно про�
живають на територiї України, можуть об’єднуватися у кредитнi
спiлки. Слiд проте мати на увазi, що згiдно з ст. 1 Закону Украї�
ни вiд 20 грудня 2001 р. (зi змiнами вiд 10 липня 2003 р.) «Про
кредитнi спiлки»1 кредитна спiлка може бути заснована не лише
громадянами, а й професiйними спiлками та їх об’єднаннями.

Отже, кредитною спiлкою є неприбуткова органiзацiя, засно�
вана фiзичними особами, професiйними спiлками, їх об’єднан�
нями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її
членiв у взаємному кредитуваннi та наданнi фiнансових послуг
за рахунок об’єднаних грошових внескiв членiв кредитної спiлки.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 6 Закону «Про кредитнi спiлки» кредит�
на спiлка створюється на пiдставi рiшення установчих зборiв (це
рiшення оформляється протоколом установчих зборiв, який пiдпи�
сують голова та секретар зборiв). Чисельнiсть засновникiв (чле�
нiв) кредитної спiлки не може бути менше нiж 50 осiб, якi вiдпо�
вiдно до закону можуть бути членами кредитної спiлки та об’єд�
нанi хоча б за однiєю з таких ознак: мають спiльне мiсце роботи
чи навчання або належать до однiєї професiйної спiлки, об’єднан�
ня професiйних спiлок, iншої громадської чи релiгiйної органiза�
цiї або проживають в одному селi, селищi, мiстi, районi, областi.

Кредитна спiлка є юридичною особою. Статусу юридичної
особи вона набуває з дня її державної реєстрацiї.

Згiдно з ч. 3 ст. 130 ГК кредитна спiлка дiє на основi статуту,
який затверджується загальними зборами членiв кредитної спiл�
ки (згiдно з Законом «Про кредитнi спiлки» — установчими збо�
рами, що є правильним).

У статутi кредитної спiлки обов’язково зазначаються:
найменування кредитної спiлки та її юридична адреса;
мета створення i завдання кредитної спiлки;
ознака членства у кредитнiй спiлцi;
порядок утворення та дiяльностi органiв управлiння кредитної

спiлки, порядок утворення фiлiй та вiддiлень, їх повноваження;
права та обов’язки членiв кредитної спiлки;
умови i порядок вступу до кредитної спiлки, порядок при�

пинення членства;
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порядок сплати вступних та iнших внескiв;
джерела надходження i порядок використання коштiв та iн�

шого майна кредитної спiлки, в тому числi порядок i умови на�
дання кредитiв членам кредитної спiлки, порядок формування
та використання фондiв, утворюваних спiлкою;

порядок звiтностi та здiйснення контролю за дiяльнiстю ор�
ганiв управлiння кредитної спiлки;

порядок внесення змiн i доповнень до статуту кредитної
спiлки;

порядок припинення дiяльностi кредитної спiлки та вирiшен�
ня майнових питань у зв’язку з її лiквiдацiєю (реорганiзацiєю);

порядок покриття можливих збиткiв кредитної спiлки;
порядок розподiлу доходiв кредитної спiлки.
Статут кредитної спiлки може мiстити й iншi положення що�

до органiзацiйних, господарських та iнших питань її дiяльностi.
Майно кредитної спiлки є її власнiстю i складається з фон�

дiв кредитної спiлки, коштiв доходу та iншого майна.
Майно кредитної спiлки формується за рахунок:
вступних, обов’язкових пайових та iнших внескiв членiв кре�

дитної спiлки (крiм внескiв (вкладiв) на депозитнi рахунки);
плати за надання своїм членам кредитiв та iнших послуг, а та�

кож доходiв вiд провадження iнших видiв статутної дiяльностi;
доходiв вiд придбаних кредитною спiлкою державних цiн�

них паперiв;
грошових та iнших майнових пожертвувань, благодiйних

внескiв, грантiв, безоплатної технiчної допомоги як юридичних,
так i фiзичних осiб, у тому числi iноземних;

iнших надходжень, не заборонених законодавством.
Частиною 5 ст. 130 ГК кредитнiй спiлцi заборонено бути за�

сновником або учасником суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi.
Статус, порядок органiзацiї та здiйснення господарської дi�

яльностi кредитної спiлки визначаються крiм ГК, вже названим
Законом України «Про кредитнi спiлки» та iншими законами.

§ 3. Особливостi правового статусу благодiйних
та iнших неприбуткових органiзацiй

у сферi господарювання

Певнi особливостi правового статусу у сферi господарюван�
ня мають благодiйнi та iншi неприбутковi органiзацiї.
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Юридичнi особи, незалежно вiд форм власностi, а також по�
внолiтнi громадяни можуть утворювати благодiйнi органiзацiї
(благодiйнi фонди, членськi благодiйнi органiзацiї, благодiйнi
установи тощо).

Вiдповiдно до ст. 6 Закону України вiд 16 вересня 1997 р.
«Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї»1 благодiйнi ор�
ганiзацiї можуть утворюватися у таких органiзацiйно�правових
формах:

членська благодiйна органiзацiя;
благодiйний фонд;
благодiйна установа;
iншi благодiйнi органiзацiї (фундацiї, мiсiї, лiги тощо).
Конкретна органiзацiйно�правова форма благодiйних орга�

нiзацiй визначається засновниками (засновником).
Як зазначено в ч. 1 ст. 5 Закону «Про благодiйництво та

благодiйнi органiзацiї» засновниками (засновником) благодiй�
ної органiзацiї можуть бути громадяни України, iноземнi гро�
мадяни, особи без громадянства, якi досягли 18 рокiв, а також
юридичнi особи незалежно вiд форм власностi.

Благодiйною органiзацiєю визнається недержавна органiза�
цiя, яка здiйснює благодiйну дiяльнiсть в iнтересах суспiльства
або окремих категорiй осiб без мети одержання прибуткiв вiд
цiєї дiяльностi. Благодiйнi органiзацiї утворюються i дiють за
територiальним принципом i подiляються за своїм статусом на
всеукраїнськi, мiсцевi та мiжнароднi.

Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядуван�
ня, а також державнi та комунальнi пiдприємства, установи, ор�
ганiзацiї, що повнiстю або частково фiнансуються з бюджету, не
можуть бути засновниками (засновником) та/або членами бла�
годiйної органiзацiї.

Благодiйна органiзацiя дiє на основi статуту (положення),
що затверджується вищим органом управлiння благодiйної ор�
ганiзацiї, i є юридичною особою.

У статутi (положеннi) згiдно з ст. 12 Закону «Про благодiй�
ництво та благодiйнi органiзацiї» зазначаються:

назва, мiсцезнаходження, статус та органiзацiйно�правова
форма благодiйної органiзацiї;

предмет, цiлi, завдання та основнi форми благодiйної дiяль�
ностi;
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порядок утворення i дiяльностi органiв управлiння благо�
дiйної органiзацiї;

джерела фiнансування та порядок використання майна i ко�
штiв благодiйної органiзацiї;

порядок внесення змiн до статуту (положення) благодiйної
органiзацiї;

порядок реорганiзацiї або лiквiдацiї благодiйної органiзацiї,
використання її майна i коштiв в разi припинення дiяльностi;

умови i порядок прийняття в члени благодiйної органiзацiї
та вибуття з неї;

права i обов’язки членiв благодiйної органiзацiї.
До статуту (положення) можуть включатися iншi положен�

ня, пов’язанi з особливостями дiяльностi благодiйної органiзацiї.
Статут (положення) благодiйної органiзацiї не повинен су�

перечити законодавству України.
Благодiйна органiзацiя має право здiйснювати неприбутко�

ву господарську дiяльнiсть, спрямовану на виконання її статут�
них цiлей та завдань. Здiйснення благодiйними органiзацiями дi�
яльностi у виглядi надання певних послуг (виконання робiт), що
пiдлягають обов’язковiй сертифiкацiї або лiцензуванню, допус�
кається пiсля такої сертифiкацiї або лiцензування в установле�
ному законом порядку.

Додатковi вимоги щодо створення, державної реєстрацiї,
здiйснення господарської дiяльностi та iнших питань дiяльностi
благодiйних органiзацiй встановлюються, крiм ГК, Законом «Про
благодiйництво та благодiйнi органiзацiї», iншими законами.

Особливостi статусу iнших юридичних осiб, що здiйснюють
неприбуткову господарську дiяльнiсть, визначаються вiдповiдни�
ми законами, якими регулюється порядок дiяльностi цих суб’єктiв.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. В яких варiантах може здiйснюватися пiдприємницька дiяль�
нiсть громадянина?

2. У чому полягають особливостi правового статусу кредитних
спiлок?

3. Якi вiдомостi зазначаються у статутi кредитної спiлки?
4. В яких органiзацiйно�правових формах можуть утворюватися

благодiйнi органiзацiї?
5. Якi вiдомостi зазначаються у статутi (положеннi) благодiй�

ної органiзацiї?
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Роздiл III
МАЙНОВА ОСНОВА
ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ãëàâà 10

ÇÀÃÀËÜÍI ÇÀÑÀÄÈ ÌÀÉÍÎÂÈÕ ÂIÄÍÎÑÈÍ
Ó ÑÔÅÐI ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß

§ 1. Правовий режим майна
суб’єктiв господарювання

Пiд правовим режимом майна суб’єктiв господарювання в
теорiї господарського права розумiють встановленi правовими
нормами: а) структуру цього майна, б) порядок його придбання
(формування), використання i вибуття, в) порядок звернення на
нього стягнення кредиторiв.

Основою правового режиму майна суб’єктiв господарюван�
ня, на якiй базується їх господарська дiяльнiсть, вiдповiдно до
ч. 1 ст. 133 ГК є право власностi, а також речовi права осiб, якi
не є власниками, — право господарського вiдання i право опера�
тивного управлiння. Змiст кожного з цих прав розкривають по�
дальшi статтi ГК.

Крiм зазначених, господарська дiяльнiсть може здiйснюва�
тися також на основi iнших речових прав (в Роздiлi II Книги
третьої Цивiльного кодексу України вони називаються речови�
ми правами на чуже майно), до яких вiдносяться, зокрема, пра�
ва володiння, права користування.

Право володiння чужим майном виникає на пiдставi догово�
ру з власником або особою, якiй майно було передане власником,
а також на iнших пiдставах, встановлених законом (ст. 398 ЦК).

Право користування чужим майном (сервiтут) може бути
встановлене щодо земельної дiлянки, iнших природних ресур�
сiв (земельний сервiтут) або iншого нерухомого майна для за�
доволення потреб суб’єктiв господарювання, якi не можуть бути



задоволенi iншим способом (ч. 1 ст. 401 ЦК). Право користу�
вання чужою земельною дiлянкою або iншим нерухомим май�
ном полягає у можливостi проходу, проїзду через чужу земель�
ну дiлянку, прокладання та експлуатацiї лiнiй електропередачi,
зв’язку i трубопроводiв, забезпечення водопостачання, мелiора�
цiї тощо (ч. 1 ст. 404 ЦК).

Майно суб’єктiв господарювання може бути закрiплено на
iншому, крiм зазначених в ч. 1 ст. 133 ГК, правi вiдповiдно до
умов договору з власником майна. Отже ч. 2 ст. 133 ГК передба�
чає можливiсть визначення iнших прав, якi вiдносяться не до ре�
чових, а до зобов’язальних прав. Одним з них є, на нашу думку,
право оренди цiлiсного майнового комплексу державного (ко�
мунального) пiдприємства або його структурного пiдроздiлу.
Це право виникає на пiдставi договору суб’єкта господарюван�
ня з власником майна про здiйснення на його (майна) основi
цим суб’єктом самостiйного господарювання.

До прав, щодо яких йдеться в ч. 2 ст. 133 ГК, можна вiднести
iпотеку (заставу).

Як встановлено в ч. 3 ст. 13 Конституцiї України, держава
забезпечує захист прав усiх суб’єктiв права власностi i господа�
рювання. Це положення знайшло свiй розвиток в ч. 4 ст. 133 ГК,
згiдно з якою держава забезпечує рiвний захист майнових прав
усiх суб’єктiв господарювання. Такий захист забезпечується не�
залежно вiд того, про яке право йде мова — чи то про право влас�
ностi, чи про iншi речовi права.

§ 2. Види майна суб’єктiв господарювання
та джерела його формування

Стаття 139 ГК визнає майном сукупнiсть речей та iнших цiн�
ностей (включаючи нематерiальнi активи), якi мають вартiсне
визначення, виробляються чи використовуються у дiяльностi
суб’єктiв господарювання та вiдображаються в їх балансi або вра�
ховуються в iнших передбачених законом формах облiку майна
цих суб’єктiв.

Поняття речi вмiщене у ст. 179 ЦК, яка пiд рiччю розумiє
предмет матерiального свiту, щодо якого можуть виникати ци�
вiльнi права i обов’язки. З урахуванням положень ст. 190 ЦК
майном вважаються окрема рiч, сукупнiсть речей, а також май�
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новi права i обов’язки, проте для визнання цих об’єктiв речами
в розумiннi Господарського кодексу необхiдно, щоб вони вiдпо�
вiдали ознакам, зазначеним в ч. 1 ст. 139 ГК, а саме: а) мали вар�
тiсне визначення; б) вироблялися чи використовувалися у дi�
яльностi суб’єктiв господарювання; в) вiдображалися в балансi
цих суб’єктiв або враховувалися в iнших встановлених законом
формах облiку майна цих суб’єктiв.

Вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського об�
лiку 8 «Нематерiальнi активи», затвердженого наказом Мiн�
фiну України вiд 18 жовтня 1999 р. № 242 нематерiальний ак�
тив — це немонетарний актив, який не має матерiальної фор�
ми, може бути iдентифiкований та утримується пiдприємством
з метою використання протягом перiоду бiльше одного року (або
одного операцiйного циклу, якщо вiн перевищує один рiк) для
виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях чи надання в
оренду iншим особам.

Майновi цiнностi в залежностi вiд економiчної форми, якої
набуває майно у процесi здiйснення господарської дiяльностi,
можуть належати до основних фондiв, оборотних засобiв, кош�
тiв, товарiв. Змiст цих понять та перелiк об’єктiв, що вiдносять�
ся до тiєї або iншої економiчної форми, встановленi в ст. 139 ГК,
в законах та пiдзаконних нормативно�правових актах з питань
бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi.

Визначення поняття «основнi фонди» (основнi засоби) мiс�
титься в Положеннi (стандартi) бухгалтерського облiку 7 «Основ�
нi засоби», затвердженому наказом Мiнфiну України вiд 27 квiт�
ня 2000 р. № 92, згiдно з яким основнi засоби — це матерiальнi
активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у
процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг,
здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстра�
тивних i соцiально�культурних функцiй, очiкуваний строк ко�
рисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року
(або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк).

До основних фондiв виробничого i невиробничого призна�
чення згiдно з ч. 3 ст. 139 ГК вiдносяться будинки, споруди, маши�
ни та устаткування, обладнання, iнструмент, виробничий iнвен�
тар i приладдя, господарський iнвентар та iнше майно тривалого
використання, що вiднесено законодавством до основних фондiв.

Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифi�
куються, зокрема на основнi засоби (земельнi дiлянки, капiтальнi
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витрати на полiпшення земель, будинки, споруди та переда�
вальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби, iн�
струменти, прилади, iнвентар (меблi), робоча i продуктивна худо�
ба, багаторiчнi насадження тощо), iншi необоротнi матерiальнi
активи (бiблiотечнi фонди, малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи, тимчасовi (нетитульнi) споруди, природнi ресурси, iн�
вентарна тара, предмети прокату тощо), незавершенi капiтальнi
iнвестицiї.

Оборотнi засоби (оборотнi активи) — це грошовi кошти та
їх еквiваленти, що не обмеженi у використаннi, а також iншi ак�
тиви, призначенi для реалiзацiї чи споживання протягом опера�
цiйного циклу чи протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу
(п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 «Баланс»,
затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31 березня 1999 р.
№ 87).

Оборотними засобами вiдповiдно до ч. 4 ст. 139 ГК є сиро�
вина, паливо, матерiали, малоцiннi предмети та предмети, що
швидко зношуються, iнше майно виробничого i невиробничо�
го призначення, що вiднесено законодавством до оборотних
засобiв.

Частина 5 ст. 139 ГК у складi майна суб’єктiв господарюван�
ня видiляє кошти, пiд якими розумiє грошi у нацiональнiй та
iноземнiй валютi, призначенi для здiйснення товарних вiдно�
син цих суб’єктiв з iншими суб’єктами, а також фiнансових вiд�
носин вiдповiдно до законодавства.

Пiд товарами у складi майна суб’єктiв господарювання ч. 6
ст. 139 ГК визнає вироблену продукцiю (товарнi запаси), вико�
нанi роботи та послуги.

Iснують i iншi визначення цього поняття. Так, вужче визна�
чення поняття «товари» наведено в Положеннi (стандартi) бух�
галтерського облiку 2 «Баланс», яке пiд товарами розумiє това�
ри, якi придбанi пiдприємством для наступного продажу (п. 25).

Вироблена (готова) продукцiя — це запаси виробiв на складi,
обробка яких закiнчена та якi пройшли випробування, прийман�
ня, укомплектованi згiдно з умовами договорiв iз замовниками
i вiдповiдають технiчним умовам i стандартам. Продукцiя, яка
не вiдповiдає наведеним вимогам (крiм браку), та роботи, якi не
прийнятi замовником, показуються у складi незавершеного ви�
робництва (п. 24 Положення (стандарту) бухгалтерського облi�
ку 2 «Баланс»).
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Виконанi роботи (роботи) — це будь�яка дiяльнiсть, пов’я�
зана з проектуванням, будiвництвом нових, розширенням, ре�
конструкцiєю, капiтальним ремонтом та реставрацiєю об’єктiв i
споруд виробничого та невиробничого призначення, технiчним
переозброєнням дiючих пiдприємств, а також супровiднi робо�
там послуги, у тому числi геодезичнi роботи, бурiння, сейсмiчнi
дослiдження, аеро— та супутникова фотозйомки та iншi, якщо
вартiсть виконання цих послуг не перевищує вартостi самого бу�
дiвництва.

Пiд послугами зазначений закон розумiє будь�яку закупiвлю,
крiм товарiв та робiт, включаючи пiдготовку спецiалiстiв, забез�
печення транспортом i зв’язком, освоєння технологiй, науковi до�
слiдження, медичне та побутове обслуговування

Цiннi папери, як зазначено в ч. 7 ст. 139 ГК, є особливим ви�
дом майна суб’єктiв господарювання. Види i правовий режим
цiнних паперiв, що вiдносяться до майна суб’єктiв господарю�
вання встановленi положеннями Глави 17 ГК.

Загальнi, найпоширенiшi джерела, з яких формується май�
но суб’єктiв господарювання, встановлює ст. 140 ГК.

Грошовi та матерiальнi внески засновникiв, як правило, є
джерелом формування статутного капiталу (фонду) господар�
ських товариств (ст. 86 ГК), майна виробничого кооперативу
(ст. 100 ГК) на стадiї заснування цих суб’єктiв. За рахунок май�
нових внескiв (вступних, членських, цiльових тощо) учасникiв
формується майно об’єднання пiдприємств (ст. 123 ГК). При
утвореннi державного унiтарного пiдприємства компетентним
органом державної влади останнiй надiляє таке пiдприємство
майном — вiдокремленою частиною державної власностi (ч. 1
ст. 73 ГК). Так само комунальне унiтарне пiдприємство утворю�
ється компетентним органом мiсцевого самоврядування на базi
вiдокремленої частини комунальної власностi (ч. 1 ст. 78 ГК).

Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) є основним
джерелом формування майна суб’єктiв господарювання�пiд�
приємцiв пiсля їх утворення. Змiст доходiв з джерелом їх по�
ходження з України визначений п. 1.21 Закону України «Про
оподаткування прибутку пiдприємств»1, згiдно з яким це будь�
якi доходи, отриманi резидентами або нерезидентами вiд будь�
яких видiв їх дiяльностi на територiї України, включаючи про�
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центи, дивiденди, роялтi та будь�якi iншi види пасивних доходiв,
сплачених резидентами України, доходи вiд надання резидентам
або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташова�
ного в Українi, включаючи рухомий склад транспорту, припи�
саного до портiв, розташованих в Українi, доходи вiд продажу
нерухомого майна, розташованого в Українi, доходи, отриманi
у виглядi внескiв та премiй на страхування i перестрахування
ризикiв на територiї України, а також доходи страховикiв�ре�
зидентiв вiд страхування ризикiв страхувальникiв�резидентiв
за межами України, iншi доходи вiд господарської дiяльнос�
тi на митнiй територiї України або на територiях, що перебу�
вають пiд контролем митних служб України (у зонах митно�
го контролю, на спецiалiзованих лiцензiйних митних складах
тощо).

Пiд доходами вiд цiнних паперiв розумiють суму коштiв або
вартiсть майна, отриману (нараховану) платником податку вiд
продажу, обмiну або iнших способiв вiдчуження цiнних паперiв
та деривативiв, збiльшену на вартiсть будь�яких матерiальних
цiнностей чи нематерiальних активiв, якi передаються платни�
ку податку в зв’язку з таким продажем, обмiном або вiдчужен�
ням (п. 7.6.4 Закону України «Про оподаткування прибутку пiд�
приємств».

До доходiв вiд цiнних паперiв слiд також вiдносити i дивi�
денд — платiж, який здiйснюється юридичною особою�емiтен�
том корпоративних прав чи iнвестицiйних сертифiкатiв на ко�
ристь власника таких корпоративних прав (iнвестицiйних сер�
тифiкатiв) у зв’язку з розподiлом частини прибутку такого емi�
тента, розрахованого за правилами бухгалтерського облiку.

Капiтальнi вкладення як джерело формування майна суб’єк�
та господарювання — це iнвестицiї, спрямованi на створення i
вiдновлення основних фондiв. При цьому розрiзняють держав�
нi i недержавнi капiтальнi вкладення. Державнi капiтальнi вкла�
дення — це iнвестицiї, спрямованi на створення i вiдновлення
основних фондiв, джерелом фiнансування яких є кошти дер�
жавного бюджету, державних пiдприємств та органiзацiй, а та�
кож мiсцевих бюджетiв. У їх складi видiляють державнi цент�
ралiзованi капiтальнi вкладення — iнвестицiї, що спрямованi на
створення i вiдновлення основних фондiв i фiнансуються за ра�
хунок коштiв державного бюджету та бюджетних позичок.
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Недержавнi капiтальнi вкладення — це iнвестицiї, що фiнан�
суються за рахунок коштiв iнвесторiв iз недержавними форма�
ми власностi, а саме:

власних фiнансових ресурсiв iнвестора (прибуток, аморти�
зацiйнi вiдрахування, вiдшкодування збиткiв вiд аварiй, стихiй�
ного лиха, грошовi нагромадження i заощадження громадян, юри�
дичних осiб тощо);

позичкових фiнансових коштiв iнвестора;
залучених фiнансових коштiв iнвестора (кошти, одержанi

вiд продажу акцiй, облiгацiй, пайовi та iншi внески громадян i
юридичних осiб);

безоплатних та благодiйних внескiв, пожертвувань органi�
зацiй, пiдприємств i громадян;

коштiв iноземних iнвесторiв (iноземнi iнвестицiї, як прямi,
так i портфельнi, капiтальнi трансферти, кредити).

Дотацiї можуть надаватися з державного або мiсцевого бю�
джетiв неприбутковим органiзацiям вiдповiдно до умов мiжна�
родних договорiв, згода на обов’язковiсть яких надана Верхов�
ною Радою України, а також на регулювання цiн на платнi по�
слуги, якi надаються таким неприбутковим органiзацiям або че�
рез них їх отримувачам згiдно iз законодавством, з метою зни�
ження рiвня таких цiн.

Надходження вiд продажу (здачi в оренду) майнових об’єк�
тiв (комплексiв), що належать суб’єктам господарювання, при�
дбання майна iнших суб’єктiв — одне з джерел формування май�
на, що подiляється на кiлька складових: 1) виручка вiд прода�
жу майнових об’єктiв; 2) надходження у виглядi орендної пла�
ти як платежу за користування об’єктом оренди; 3) придбання
майна iнших суб’єктiв (у власнiсть, господарське вiдання або
оперативне управлiння) вiдповiдно до укладених договорiв.

Кредити банкiв та iнших кредиторiв — це кошти та матерi�
альнi цiнностi, якi надаються резидентами або нерезидентами у
користування юридичним або фiзичним особам на визначений
строк та пiд процент. Кредит розподiляється на фiнансовий кре�
дит, товарний кредит, iнвестицiйний податковий кредит та кре�
дит пiд цiннi папери, що засвiдчують вiдносини позики.

Безоплатнi та благодiйнi внески, пожертвування органiзацiй
та громадян складають незначне за розмiром джерело форму�
вання майна суб’єктiв господарювання.
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Майно суб’єктiв господарювання може формуватися також
за рахунок iнших джерел, не заборонених законом.

Правовий режим майна суб’єктiв господарювання встанов�
люється Господарським кодексом та iншими законами з ураху�
ванням видiв майна, зазначених у ст. 139 ГК (основнi фонди,
оборотнi засоби, кошти, товари, цiннi папери тощо).

Частина 1 ст. 141 ГК узагальнено встановлює перелiк об’єк�
тiв, що належать до державного майна у сферi господарювання.

Цiлiснi майновi комплекси державних пiдприємств, їх струк�
турних пiдроздiлiв — це господарськi об’єкти iз завершеним цик�
лом виробництва продукцiї (робiт, послуг), вiдокремленою зе�
мельною дiлянкою, на якiй розмiщений об’єкт, та автономними
iнженерними комунiкацiями i системою енергопостачання (ч. 3
ст. 283 ГК). Оскiльки таке визначення цiлiсних майнових ком�
плексiв державних пiдприємств стосується об’єктiв оренди, для
загальних цiлей (в тому числi для визначення складу майна пiд�
приємства як єдиного майнового комплексу) можна керуватися
положеннями ч. 2 ст. 191 ЦК, згiдно з якою до складу пiдприєм�
ства як єдиного майнового комплексу входять усi види майна,
призначенi для його дiяльностi, включаючи земельнi дiлянки,
будiвлi, споруди, устаткування, iнвентар, сировину, продукцiю,
права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або
iнше позначення та iншi права, якщо iнше не встановлено дого�
вором або законом.

Цiлiсний майновий комплекс пiдприємства визнається не�
рухомiстю i може бути об’єктом купiвлi�продажу та iнших угод,
на умовах i в порядку, визначених Господарським кодексом та
законами, прийнятими вiдповiдно до нього (ч. 3 ст. 66 ГК).

Нерухоме майно державних пiдприємств (в ч. 1 ст. 181 ЦК
ще вжито термiни «нерухомi речi», «нерухомiсть») — це земель�
нi дiлянки, а також об’єкти, розташованi на земельнiй дiлянцi,
перемiщення яких є неможливим без їх знецiнення та змiни їх
призначення.

Режим нерухомої речi може бути поширено законом на по�
вiтрянi та морськi судна, судна внутрiшнього плавання, космiч�
нi об’єкти, а також iншi речi, права на якi пiдлягають державнiй
реєстрацiї (ч. 2 ст. 181 ЦК).

Iнше окреме iндивiдуально визначене майно державних пiд�
приємств — це майно (рiч), яке надiлене тiльки йому властиви�
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ми ознаками, що вирiзняють його з�помiж iнших однорiдних ре�
чей, iндивiдуалiзуючи його.

Акцiї (частки, паї) держави у майнi суб’єктiв господарювання
рiзних форм власностi (наприклад, 50% + 1 акцiя, 25% +1 акцiя,
або iнша кiлькiсть акцiй у статутних фондах вiдкритих акцiо�
нерних товариств, створених в процесi корпоратизацiї i прива�
тизацiї; будь�яка кiлькiсть акцiй, часток, паїв у статутних фон�
дах (майнi) iнших суб’єктiв господарювання).

Стаття 141 ГК називає серед державного майна суб’єктiв гос�
подарювання також майно, закрiплене за державними установа�
ми i органiзацiями з метою здiйснення необхiдної господарської
дiяльностi, та майно, передане в безоплатне користування само�
врядним установам i органiзацiям або в оренду для використан�
ня його у господарськiй дiяльностi. На нашу думку, тут йдеться
не про якiсь окремi види майна, а, скорiше, про певних суб’єк�
тiв, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть без мети одержан�
ня прибутку (некомерцiйну господарську дiяльнiсть), викорис�
товуючи при цьому державне майно, закрiплене за ними на пев�
ному правовому титулi.

Держава через уповноваженi органи державної влади здiй�
снює права власника не лише стосовно майна, вказаного в ч. 1
ст. 141 ГК, але також i щодо об’єктiв права власностi Україн�
ського народу, зазначених у ч. 1 ст. 148 ГК — землi, її надр, ат�
мосферного повiтря, водних та iнших природних ресурсiв, що зна�
ходяться в межах територiї України, природних ресурсiв її кон�
тинентального шельфу та виключної (морської) економiчної
зони.

Вiдповiдно до п. 5 ст. 116 Конституцiї України Кабiнет Мi�
нiстрiв України забезпечує рiвнi умови розвитку всiх форм вла�
сностi, здiйснює управлiння об’єктами державної власностi вiд�
повiдно до закону. Так, вiдповiдно до ст. 4 Закону «Про управ�
лiння об’єктами державної власностi» суб’єктами управлiння
об’єктами державної власностi є:

Кабiнет Мiнiстрiв України;
Фонд державного майна України;
мiнiстерства та iншi органи виконавчої влади (далi — упов�

новаженi органи управлiння);
органи, якi здiйснюють управлiння державним майном вiд�

повiдно до повноважень, визначених окремими законами;
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державнi господарськi об’єднання, державнi холдинговi ком�
панiї, iншi державнi господарськi органiзацiї (далi — господар�
ськi структури);

юридичнi та фiзичнi особи, якi виконують функцiї з управ�
лiння корпоративними правами держави (далi — уповноваженi
особи);

Нацiональна академiя наук України, галузевi академiї наук.
Повноваження цих органiв i господарських органiзацiй що�

до управлiння об’єктами державної власностi встановленi, зок�
рема, в ст. ст. 5—11 Закону «Про управлiння об’єктами держав�
ної власностi», ст.ст. 20, 21, 25 Закону «Про Кабiнет Мiнiстрiв
України».

Згiдно з ст. 19 Закону України вiд 9 квiтня 1999 р. «Про мiс�
цевi державнi адмiнiстрацiї» мiсцева державна адмiнiстрацiя
здiйснює на вiдповiднiй територiї управлiння об’єктами, що пе�
ребувають у державнiй власностi та переданi до сфери її управ�
лiння.

Крiм центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади у
випадках, передбачених законом, управлiння державним май�
ном здiйснюють також iншi суб’єкти. Наприклад, як виняток,
функцiї з управлiння майном, що є у державнiй власностi, i за�
крiплене за пiдприємствами i органiзацiями, що входять до скла�
ду корпорацiй «Укрбуд», «Украгропромбуд», «Укрмонтажспец�
буд», «Укрбудматерiали», «Укртрансбуд», «Укрметротунельбуд»
та концерну «Укрцемент», було делеговано цим корпорацiям i
концерну (див.: Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лю�
того 1993 р. № 19—93 «Про управлiння майном, що є у загаль�
нодержавнiй власностi, в будiвництвi та промисловостi будiвель�
них матерiалiв»).

Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює перелiк державного
майна, яке безоплатно передається у власнiсть вiдповiдних те�
риторiальних громад (комунальну власнiсть). Передача об’єктiв
господарського призначення з державної у комунальну власнiсть
здiйснюється в порядку, встановленому законом.

Передача майна у зазначених випадках здiйснюється у по�
рядку, передбаченому Законом України вiд 3 березня 1998 р.
«Про передачу об»єктiв права державної та комунальної влас�
ностi»1, що регулює вiдносини, пов’язанi з передачею об’єктiв
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права державної власностi у комунальну власнiсть територiаль�
них громад сiл, селищ, мiст або у їх спiльну власнiсть, а також
об’єктiв права комунальної власностi у державну власнiсть. Де�
тально порядок безоплатної передачi об’єктiв права державної
власностi врегульовано Положенням про порядок передачi об’єк�
тiв права державної та комунальної власностi, затвердженим
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 вересня 1998 р.
№ 14821.

Об’єктами передачi згiдно з цими актами є:
а) цiлiснi майновi комплекси пiдприємств, установ, органiза�

цiй, їх структурних пiдроздiлiв (далi — пiдприємства). Структур�
ний пiдроздiл пiдприємства може бути об’єктом передачi пiсля
видiлення його в установленому порядку в цiлiсний майновий
комплекс на пiдставi розподiльного балансу;

б) нерухоме майно (будiвлi, споруди, у тому числi об’єкти не�
завершеного будiвництва, а також нежитловi примiщення пiсля
видiлення їх в окрему облiкову одиницю (iнвентарний об’єкт)
на пiдставi складання в установленому порядку розподiльного
балансу за умови обов’язкового наступного укладення з iнши�
ми балансоутримувачами будинку, в якому розташованi цi при�
мiщення, угоди про спiльне користування та утримання будин�
ку i прибудинкової територiї);

в) iнше окреме iндивiдуально визначене майно пiдприємств
(крiм нерухомого);

г) акцiї (частки, паї), що належать державi у майнi госпо�
дарських товариств (крiм передачi акцiй державним органам при�
ватизацiї засновниками вiдкритих акцiонерних товариств, ство�
рених у процесi корпоратизацiї);

д) житловий фонд та iншi об’єкти соцiальної iнфраструкту�
ри (далi — об’єкти соцiальної iнфраструктури), якi перебувають
у повному господарському вiданнi чи оперативному управлiннi
державних пiдприємств, установ, органiзацiй (далi — пiдпри�
ємств) або не увiйшли до статутних фондiв господарських това�
риств, створених у процесi приватизацiї (корпоратизацiї), у то�
му числi не завершенi будiвництвом.

Передача об’єктiв права державної власностi здiйснюється за
рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України та органiв, уповноваже�
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них управляти державним майном, або самоврядних органiза�
цiй залежно вiд видiв об’єктiв.

Передача об’єктiв права державної власностi вiд одного пiд�
приємства iншому, що належать до сфери управлiння одного i
того ж органу, уповноваженого управляти державним майном,
або самоврядної органiзацiї, здiйснюється на пiдставi рiшення
цього органу або самоврядної органiзацiї.

Не можуть бути об’єктами передачi з державної у комуналь�
ну власнiсть:

пiдприємства, що провадять дiяльнiсть, передбачену части�
нами першою, другою та третьою статтi 4 Закону України «Про
пiдприємництво»;

казеннi пiдприємства.
Законом можуть бути визначенi види майна, що може пере�

бувати виключно у державнiй власностi, вiдчуження якого не�
державним суб’єктам господарювання не допускається, а також
додатковi обмеження щодо розпорядження окремими видами
майна, яке належить до основних фондiв державних пiдприємств,
установ i органiзацiй.

§ 3. Право власностi та похiднi права
(право господарського вiдання,
право оперативного управлiння)

у сферi господарювання

Право власностi, як зазначено у назвi ст. 134 ГК, є основним
речовим правом у сферi господарювання.

В економiчному аспектi власнiсть — це присвоєння матерi�
альних благ, суть якого полягає в належностi наявних засобiв ви�
робництва i одержуваних продуктiв працi державi, територiальнiй
громадi, окремому колективу чи iндивiду. Це матерiально�речо�
вий аспект процесу присвоєння, який характеризує вiдношення
людей до речi. Iнший аспект присвоєння матерiальних благ —
це суспiльнi вiдносини власностi, якi характеризують вiдноси�
ни мiж людьми, що ґрунтуються на розмежуваннi «мого» i «чу�
жого». Суть його полягає в пануваннi власника над рiччю i усу�
неннi всiх iнших суб’єктiв вiд речi або, iнакше кажучи, в недо�
пущеннi будь�яких перешкод власнику в здiйсненнi панування
над рiччю з боку невласника.
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Економiчнi вiдносини власностi дiстають юридичне закрiп�
лення у правi власностi, яке виникає внаслiдок правового ре�
гулювання зазначених економiчних вiдносин. Правове регулю�
вання вiдносин власностi є одним з найважливiших напрямiв
нормотворчої дiяльностi держави. За допомогою права держава
регулює належнiсть тих чи iнших об’єктiв власностi певному
суб’єктовi (громадянину, колективу, державi); обсяг i змiст су�
б’єктивних повноважень власника, порядок i форми їх реалiза�
цiї стосовно рiзних об’єктiв; засоби i способи правової охорони
вiдносин власностi тощо.

Сукупнiсть зазначених правових норм, що регулюють вiд�
носини власностi, становить право власностi в об’єктивному ро�
зумiннi.

Право власностi в суб’єктивному розумiннi є основним ре�
човим правом у сферi господарювання, змiст якого складають
повноваження (права) власника щодо володiння, користування
i розпорядження належним йому майном при здiйсненнi госпо�
дарської дiяльностi.

Володiння — це закрiплення матерiальних благ за конкрет�
ними власниками — iндивiдами i колективами, фактичне утри�
мання речi у сферi господарювання цих осiб.

Користування — це вилучення з речей їхнiх корисних влас�
тивостей, якi дають можливiсть задовольнити вiдповiднi потре�
би iндивiда чи колективу.

Розпорядження — це визначення власником юридичної або
фактичної долi речi.

Зазначенi повноваження власник реалiзує на свiй розсуд
(тобто за своїм iнтересом, незалежно вiд волi i бажання iнших
осiб), одноосiбно або спiльно з iншими суб’єктами. Реалiзуючи
свої повноваження, власник тому числi має право надати май�
но iншим суб’єктам для використання його на правi власностi,
правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiн�
ня, або на основi iнших форм правового режиму майна, перед�
бачених, зокрема, ст. 133 ГК.

Господарське законодавство (ч. 2 ст. 134 ГК) закрiплює мож�
ливiсть використання в господарськiй дiяльностi майна, що пе�
ребуває у спiльнiй власностi двох або бiльше осiб (спiввласни�
кiв), тобто спiльного майна, яке може належати особам на правi
спiльної часткової або на правi спiльної сумiсної власностi (ч. 1, 2
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ст. 355 ЦК). Правовий режим майна, що перебуває у спiльнiй
власностi, права i обов’язки спiввласникiв такого майна вста�
новленi, крiм норм ГК, також положеннями Глави 26 «Право
спiльної власностi» ЦК України (ст. 355—372).

В Господарському кодексi (ч. 3 ст. 134) знайшло вiдобра�
ження положення п. 7 ст. 92 Конституцiї України, згiдно з яким
правовий режим власностi визначається виключно законами
України. До таких законiв, зокрема, належать Цивiльний кодекс
України, Господарський кодекс України, закони України вiд
21 вересня 2006 р. «Про управлiння об’єктами державної влас�
ностi», вiд 21 травня 1997 р. «Про мiсцеве самоврядування», вiд
3 березня 1998 р. «Про передачу об’єктiв права державної та ко�
мунальної власностi», вiд 9 квiтня 1999 р. «Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiї» тощо.

Велике значення для забезпечення майнових прав суб’єк�
тiв господарювання має також положення щодо визначення пра�
вових форм реалiзацiї права власностi у сферi господарюван�
ня виключно на рiвнi закону. Така вказiвка Кодексу поклика�
на захищати суб’єктiв господарювання вiд проявiв втручання
державних та iнших органiв в регулювання майнових вiдносин
шляхом прийняття ними актiв так званого вiдомчого законо�
давства.

Серед повноважень власника ГК видiляє такий вид, як орга�
нiзацiйно�установчi повноваження, що мають безпосереднє вiд�
ношення до здiйснення господарської дiяльностi.

Одним з основних органiзацiйно�установчих повноважень
власника майна ч. 1 ст. 135 ГК називає його засновницькi пов�
новаження:

По�перше, власник має право засновувати господарськi орга�
нiзацiї: одноосiбно (унiтарнi пiдприємства) або спiльно з iнши�
ми власниками (корпоративнi пiдприємства) на основi належ�
ного йому (їм) майна або здiйснювати господарську дiяльнiсть
в iнших формах господарювання, не заборонених законом. Гос�
подарськi органiзацiї, щодо заснування яких йдеться в ч. 1 ст. 135
ГК, можуть створюватись рiзних видiв i органiзацiйних форм,
встановлених ст. 63 ГК.

По�друге, якщо власником є громадянин, вiн може обрати та�
ку органiзацiйну форму пiдприємництва як пiдприємець без ста�
тусу юридичної особи (ч. 1 ст. 128 ГК).
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По�третє, власник на свiй розсуд визначає мету i предмет
господарської дiяльностi утвореного ним суб’єкта господарю�
вання. Метою господарської дiяльностi є задоволення суспiль�
них i особистих потреб, а предметом — систематичне здiйснен�
ня виробничої, науково�дослiдної, торговельної та iншої госпо�
дарської дiяльностi (ч. 1 ст. 62 ГК).

По�четверте, власник на свiй розсуд визначає також струк�
туру утвореного ним суб’єкта господарювання (види i назву ви�
робничих структурних пiдроздiлiв, а також види i назву функ�
цiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння), склад
i компетенцiю його органiв управлiння, порядок використання
майна, iншi питання управлiння дiяльнiстю суб’єкта господарю�
вання.

По�п’яте, власник приймає рiшення про припинення вiдпо�
вiдно до законодавства господарської дiяльностi заснованих ним
суб’єктiв господарювання.

Власник має право здiйснювати органiзацiйно�установчi
повноваження також на основi належних йому корпоративних
прав вiдповiдно до ГК та iнших нормативно�правових актiв.

Державнi та комунальнi пiдприємства можуть бути об’єдна�
нi за рiшенням власника (уповноваженого ним органу) у дер�
жавнi (комунальнi) господарськi об’єднання.

Однiєю iз форм правового режиму майна, закрiпленого за
суб’єктом пiдприємництва, є право господарського вiдання. Тер�
мiн «право господарського вiдання» прийшов на замiну термi�
ну «право повного господарського вiдання», що ним у Законах
України вiд 7 лютого 1991 р. «Про власнiсть» (ч. 1 ст. 10) та вiд
27 березня 1991 р. «Про пiдприємства в Українi» (ч. 3 ст. 10) по�
значалося право, на якому майно закрiплювалося за державни�
ми пiдприємствами.

Право господарського вiдання — правова форма, що згiдно з
ч. 1 ст. 136 ГК застосовується для встановлення правового ре�
жиму майна, закрiпленого лише за суб’єктом пiдприємництва.
При цьому, як випливає зi змiсту ч. 2 зазначеної статтi, такий
суб’єкт пiдприємництва має бути заснований в органiзацiйно�
правовiй формi пiдприємства.

За суб’єктами господарювання, якi не вiдносяться до суб’єк�
тiв пiдприємництва, майно не може закрiплюватися на правi
господарського вiдання. Щодо них застосовуються iншi форми
правового режиму (право оперативного управлiння, право ко�
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ристування тощо). Для порiвняння варто вiдзначити, що за за�
конодавством Росiйської Федерацiї майно на правi господарсько�
го вiдання належить лише державному або мунiципальному унi�
тарному пiдприємству (ст. 294 ЦК РФ), а за законодавством
Республiки Казахстан — державному пiдприємству (ст. 196 ЦК
РК), яке може бути республiканським або комунальним.

Право господарського вiдання — це речове право суб’єкта
пiдприємництва, який, так само як i власник, володiє корис�
тується i розпоряджається закрiпленим за ним майном. Проте,
якщо зазначенi повноваження власника носять абсолютний ха�
рактер, то суб’єкт пiдприємництва, за яким майно закрiплене
власником (уповноваженим власником органом) на правi гос�
подарського вiдання, обмежений у здiйсненнi повноваження роз�
поряджатися окремими видами майна, яке (повноваження) вiн
може реалiзувати лише за згодою власника. Випадки одержан�
ня такої згоди передбаченi ГК та iншими законами.

Право господарського вiдання, крiм обмеження суб’єкта
пiдприємництва у розпорядженнi окремими видами майна зго�
дою власника (уповноваженого органу), характеризується i тим,
що власник майна, закрiпленого за суб’єктом господарювання,
здiйснює контроль за використанням та збереженням належно�
го йому майна. Такий контроль може здiйснюватись власником
як безпосередньо, так i через уповноважений ним орган. Проте
в будь�якому випадку такий контроль не повинен призводи�
ти до втручання в оперативно�господарську дiяльнiсть пiдпри�
ємства.

Згiдно з ч. 3 ст. 136 ГК право господарського вiдання захи�
щається за допомогою тих же положень закону, що i право влас�
ностi. Важливе значення для захисту права господарського вi�
дання має вказiвка закону (ч. 2 ст. 136 ГК) на те, що суб’єкт пiд�
приємництва, який здiйснює господарювання на основi права
господарського вiдання, є пiдприємством. Статус юридичної осо�
би, яким надiлене пiдприємство, дозволяє такому суб’єкту пiд�
приємництва не лише закрiпити за ним майно засобами бухгал�
терського облiку i тим самим вiдокремити його вiд майна iнших
суб’єктiв господарювання, власника тощо, але i нести вiдповi�
дальнiсть за своїми зобов’язаннями закрiпленим за ним майном,
звертатися до суду за захистом порушених майнових прав в тому
числi i в тому випадку, коли таке порушення мало мiсце з боку
власника.
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Таким чином, пiдбиваючи пiдсумок, право господарського вi�
дання можна визначити як право юридичних осiб, що здiйсню�
ють пiдприємницьку господарську дiяльнiсть, тобто є суб’єкта�
ми пiдприємництва, похiдне вiд права власностi, з обмеженням
повноваження розпорядження окремими видами майна згодою
власника (уповноваженого органу).

Право оперативного управлiння, як правовий iнститут, впер�
ше було запроваджено в законодавство Основами цивiльного
законодавства Союзу РСР i союзних республiк 1961 р. спочатку
лише для позначення майнових прав державних органiзацiй, а
згодом (1981 р.) було поширене i на кооперативнi, державно�ко�
оперативнi, мiжколгоспнi пiдприємства�юридичнi особи.

Право оперативного управлiння — це речове право суб’єкта
господарювання, який здiйснює некомерцiйну дiяльнiсть, тобто
самостiйну систематичну господарську дiяльнiсть, спрямовану
на досягнення економiчних, соцiальних та iнших результатiв без
мети одержання прибутку (ч. 1 ст. 52 ГК). Змiстом права опера�
тивного управлiння є повноваження володiння, користування
i розпорядження майном, закрiпленим за суб’єктом господарю�
вання власником (уповноваженим ним органом). Проте реалi�
зацiя зазначених повноважень здiйснюється у межах, встанов�
лених ГК та iншими законами, а також власником майна (упов�
новаженим ним органом).

Так, вiдповiдно до ч. 3 ст. 76 ГК майно казенного пiдприєм�
ства закрiплюється за ним на правi оперативного управлiння в
обсязi, зазначеному в статутi пiдприємства. Казенне пiдприєм�
ство не має права вiдчужувати або iншим способом розпоря�
джатися закрiпленим за ним майном без попередньої згоди ор�
гану, до сфери управлiння якого воно входить (ч. 4 ст. 77 ГК).

На прикладi казенного пiдприємства можна бачити, що пра�
во оперативного управлiння вiдрiзняється вiд права господар�
ського вiдання за такими ознаками:

а) казенне пiдприємство або iнший суб’єкт господарювання,
який здiйснює некомерцiйну господарську дiяльнiсть, постiйно
фiнансується власником. Як зазначено в ч. 3 ст. 76 ГК, фiнанси
казенних пiдприємств є єдиними з фiнансами державної казни.
Суб’єкт господарювання на правi господарського вiдання здiйс�
нює пiдприємницьку дiяльнiсть за рахунок отриманих вiд неї
доходiв, тобто на основi самофiнансування;
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б) як i при правi господарського вiдання, власник майна, за�
крiпленого на правi оперативного управлiння за суб’єктом гос�
подарювання, здiйснює контроль за використанням i збережен�
ням переданого в оперативне управлiння майна безпосеред�
ньо або через уповноважений ним орган. Проте межi управлiння
зазначеним майном з боку власника ширшi, нiж при правi гос�
подарського вiдання. Власник має право вилучати у суб’єкта гос�
подарювання надлишкове майно, майно, що ним не використо�
вується, а також майно, що використовується суб’єктом госпо�
дарювання не за призначенням.

Так, вiдповiдно до ч. 3 ст. 77 ГК орган, до сфери управлiння
якого входить казенне пiдприємство, здiйснює контроль за ви�
користанням та збереженням належного пiдприємству майна, i
має право вилучити у казенного пiдприємства майно, яке не ви�
користовується або використовується не за призначенням, та роз�
порядитися ним у межах своїх повноважень.

Право оперативного управлiння захищається законом вiд�
повiдно до положень, встановлених для захисту права влас�
ностi.

Новим для правового iнституту майнової основи господарю�
вання стало встановлення титулу стосовно майна вiдокремлено�
го пiдроздiлу (структурної одиницi) господарської органiзацiї.
Оскiльки Господарський кодекс визнав вiдокремленi пiдроздi�
ли (структурнi одиницi) господарських органiзацiй суб’єкта�
ми господарювання (ст. 55 ГК) i встановив особливостi їх право�
вого статусу (ст. 132 ГК), необхiдно було i визначити правовий
титул, на якому господарська органiзацiя надає майно такому
суб’єкту.

Таким титулом ст. 138 ГК (в редакцiї до 4 лютого 2005 р.)
визначала оперативне використання майна. На нашу думку, опе�
ративне використання майна могло бути похiдним титулом вiд
права власностi, права господарського вiдання або права опера�
тивного управлiння тощо, залежно вiд того, на якому з цих ре�
чових прав майно належить (закрiплене) суб’єкту господарюван�
ня — господарськiй органiзацiї.

Законом України вiд 4 лютого 2004 р. ст. 138 була виключе�
на з ГК, а тому титул, на якому майно закрiплюється за вiдокрем�
леним пiдроздiлом господарської органiзацiї, сьогоднi законом
не встановлений. На нашу думку, це не перешкоджає господар�
ським органiзацiям (пiдприємствам, господарським товариствам),
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якi дiють згiдно з принципом «дозволено все, що не заборонено
законом», закрiплювати за структурними одиницями майно на
правi оперативного використання.

§ 4. Корпоративнi права

Визначення поняття «корпоративнi права» мiстить ч. 1 ст. 167
ГК, згiдно з якою корпоративнi права — це права особи, частка
якої визначається у статутному фондi (майнi) господарської
органiзацiї, що включають правомочностi на участь цiєї особи в
управлiннi господарською органiзацiєю, отримання певної част�
ки прибутку (дивiдендiв) даної органiзацiї та активiв у разi лiк�
вiдацiї останньої вiдповiдно до закону, а також iншi правомоч�
ностi, передбаченi законом та статутними документами.

Закон України «Про оподаткування прибутку пiдприємств»
визначає корпоративнi права як право власностi на статутний
фонд (капiтал) юридичної особи або його частку (пай), вклю�
чаючи права на управлiння, отримання вiдповiдної частки при�
бутку такої юридичної особи, а також активiв у разi її лiквi�
дацiї вiдповiдно до чинного законодавства, незалежно вiд того,
чи створена така юридична особа у формi господарського то�
вариства, пiдприємства, заснованого на власностi однiєї юри�
дичної або фiзичної особи, або в iнших органiзацiйно�правових
формах.

Володiння корпоративними правами не вважається пiдпри�
ємництвом. Законом можуть бути встановленi обмеження пев�
ним особам щодо володiння корпоративними правами та/або їх
здiйснення.

Механiзм реалiзацiї корпоративних прав, що належать дер�
жавi, встановлено ст. 168 ГК, вiдповiдно до якої корпоративнi
права держави здiйснюються визначеними законом централь�
ними органами виконавчої влади та уповноваженими особами
в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Центральнi органи виконавчої влади та уповноваженi особи:
здiйснюють правомочностi щодо участi в управлiннi госпо�

дарською органiзацiєю вiдповiдно до частки (акцiй, паїв) дер�
жави у статутному фондi цiєї органiзацiї;

ведуть реєстр державних корпоративних прав;
проводять оцiнку державних корпоративних прав;
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здiйснюють контроль за ефективнiстю роботи господарської
органiзацiї у частинi реалiзацiї належних державi корпоратив�
них прав.

Правомочностi з управлiння корпоративними правами дер�
жави здiйснюються безпосередньо вiдповiдними органами ви�
конавчої влади у разi якщо:

держава має сто вiдсоткiв часток (акцiй) у статутному фондi
господарської органiзацiї;

суб’єкт господарювання, щодо якого здiйснюються корпо�
ративнi права держави, бере участь у державних та регiональних
програмах, що фiнансуються з Державного бюджету України;

не вiдбувся конкурс з призначення уповноваженої особи че�
рез вiдсутнiсть претендентiв, або якщо пропозицiї конкурсантiв
не вiдповiдають умовам конкурсу;

в iнших випадках, передбачених законом.
У рештi випадкiв управлiння корпоративними правами дер�

жави здiйснюється iз залученням уповноваженої особи.
Умови передачi повноважень та завдання з управлiння кор�

поративними правами держави, у тому числi щодо юридичної
вiдповiдальностi уповноважених осiб, є обов’язковою частиною
вiдповiдного рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України та договору з
уповноваженою особою.

Управлiння корпоративними правами територiальних гро�
мад здiйснюється вiдповiдно до положень ст. 168 ГК, якщо iнше
не встановлено законом.

Корпоративнi права держави та активи суб’єктiв господарю�
вання, у статутному фондi яких визначено частку держави, пiд�
лягають оцiнцi за Методикою оцiнки державних корпоративних
прав, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 2 серп�
ня 1999 р. № 14061.

Уповноваженою особою з управлiння корпоративними пра�
вами держави може бути громадянин або юридична особа, що
визначена за результатами конкурсу, з якою вiдповiдний цент�
ральний орган виконавчої влади укладає договiр доручення з
управлiння корпоративними правами держави. Положення про
представника органу, уповноваженого управляти вiдповiдними
державними корпоративними правами в органах управлiння гос�
подарських товариств, а також Порядок проведення конкурсу з
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визначення уповноваженої особи на виконання функцiй з управ�
лiння державними корпоративними правами затвердженi поста�
новою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 травня 2000 р. № 791
«Про управлiння корпоративними правами держави»1.

Центральний орган виконавчої влади, уповноважений Ка�
бiнетом Мiнiстрiв України для здiйснення необхiдних заходiв з
управлiння корпоративними правами держави, координацiї дi�
яльностi органiв виконавчої влади у цiй сферi та надання необ�
хiдних вiдомостей iншим органам державної влади, вiдповiдно
до законодавства формує i веде реєстр корпоративних прав дер�
жави. Положення про Реєстр корпоративних прав держави за�
тверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовт�
ня 2003 р. № 1679 «Про формування i ведення Реєстру корпо�
ративних прав держави»2.

Вiдповiдно до цього Положення формування i ведення Ре�
єстру — це здiйснення комплексу заходiв, якi забезпечують зби�
рання, накопичення i облiк вiдомостей, а також розроблення
його програмного забезпечення та вiдповiдних iнструктивних
документiв.

Iнформацiя Реєстру є державною власнiстю.
Реєстр утворюється i ведеться Фондом державного майна

за участю мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої
влади, обласних, Київської та Севастопольської мiських держав�
них адмiнiстрацiй. Розпорядником Реєстру є Фонд державного
майна.

До Реєстру включаються вiдомостi про акцiї, паї, частки, що
належать державi у статутних фондах господарських товариств —
резидентiв та нерезидентiв.

Вiдносини, пов’язанi з управлiнням корпоративними права�
ми держави, регулюються, крiм ГК, iншими законами та норма�
тивно�правовими актами, прийнятими вiдповiдно до Кодексу.

Важливу роль у вдосконаленнi системи управлiння корпо�
ративними правами держави має вiдiграти реалiзацiя Основних
концептуальних пiдходiв до пiдвищення ефективностi управлiн�
ня корпоративними правами держави, затверджених постано�
вою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 лютого 2004 р. № 1153.
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Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Якi елементи включає правовий режим майна суб’єктiв гос�
подарювання?

2. Назвiть види майна суб’єктiв господарювання.
3. Якi об’єкти належать до державного майна у сферi господа�

рювання?
4. Назвiть повноваження органiв управлiння майном держав�

ної власностi.
5. У чому полягають органiзацiйно�установчi повноваження

власника?
6. Що таке право господарського вiдання?
7. Що таке право оперативного управлiння?
8. Дайте визначення поняття корпоративних прав.
9. Яким чином здiйснюється управлiння корпоративними пра�

вами держави?
10. Що являє собою Реєстр корпоративних прав держави?
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Ãëàâà 11

ÏÐÀÂÎÂI ÇÀÑÀÄÈ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖI¯
ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ

§ 1. Поняття i головнi цiлi приватизацiї.
Законодавство про приватизацiю

Поняття приватизацiї вживається в економiчному i форма�
льно�юридичному розумiннi.

В економiчному аспектi приватизацiя означає перетворен�
ня (трансформацiю) державних засобiв виробництва та iншого
майна у недержавнi, тобто у приватну чи колективну власнiсть.
Отже, в економiчному значеннi сутнiсть приватизацiї полягає у
змiнi економiчних вiдносин державної власностi на вiдносини
приватної чи колективної власностi на засоби виробництва.

Визначення приватизацiї у формально�юридичному значен�
нi цього поняття дає Закон України вiд 4 березня 1992 р. (в ре�
дакцiї вiд 19 лютого 1997 р.) «Про приватизацiю державного
майна»1.

Згiдно з зазначеним законом приватизацiя — це вiдчуження
майна, що перебуває у державнiй власностi, i майна, що належить
Автономнiй Республiцi Крим, на користь фiзичних та юридич�
них осiб, якi можуть бути покупцями вiдповiдно до цього Закону,
з метою пiдвищення соцiально�економiчної ефективностi вироб�
ництва та залучення коштiв на структурну перебудову економi�
ки України (ст. 1).

Головнi цiлi приватизацiї є одним iз засобiв досягнення ре�
зультатiв цього суспiльно�економiчного процесу. Вони залежать
вiд економiчних i суспiльно�полiтичних обставин, що склада�
ються у країнi. В силу своєї динамiчностi головнi цiлi привати�
зацiї регулюються Державною програмою приватизацiї.

Варто згадати, що на самому початку свого формування за�
конодавство, яким визначався порядок змiни форми державної
власностi на недержавну, не називалося приватизацiйним, оскiль�
ки i процес змiни власностi не визнавався приватизацiєю в ни�
нiшньому розумiннi.

1 Вiдомостi Верховної Ради України. — 1997. — № 17. — Ст. 122.



Так, пунктом 1 статтi 10 Основ законодавства Союзу РСР i
союзних республiк про оренду, прийнятих 23 листопада 1989 ро�
ку, передбачалося, що орендар може повнiстю або частково ви�
купити орендоване майно. Умови, порядок i строки викупу ви�
значалися договором оренди.

Пiсля викупу орендованого майна орендне пiдприємство за
рiшенням його трудового колективу могло бути перетворено в
колективне пiдприємство, кооператив, акцiонерне товариство або
iнший вид пiдприємства, яке дiє на основi колективної власностi
(отже за вiдсутностi приватної власностi мова йшла не про при�
ватизацiю, а про роздержавлення власностi).

Згодом Закон СРСР вiд 6 березня 1990 р. «Про власнiсть»
розширив пiдстави виникнення колективної власностi: згiдно з
пунктом 1 статтi 12 цього Закону власнiсть колективного пiд�
приємства виникала у разi переходу всього майна державного
пiдприємства у власнiсть трудового колективу, викупу орендо�
ваного майна або придбання майна iншими передбаченими за�
коном способами.

Цим же законом хоча i в дещо спрощеному виглядi визна�
чався механiзм перетворення державного пiдприємства в акцiо�
нерне товариство (тобто, якщо оцiнювати з сучасних позицiй —
визначався механiзм роздержавлення власностi): державне пiд�
приємство за спiльним рiшенням трудового колективу i упов�
новаженого на те державного органу могло бути перетворено
в акцiонерне товариство шляхом випуску акцiй на всю вартiсть
майна пiдприємства. Кошти, одержанi вiд продажу акцiй, пiсля
покриття боргiв державного пiдприємства надходили до вiдпо�
вiдного бюджету.

Ще за часiв iснування Союзу РСР Верховна Рада УРСР в
постановi вiд 3 серпня 1990 р. «Про реалiзацiю Закону «Про
економiчну самостiйнiсть Української РСР»1 доручила Радi Мi�
нiстрiв Української РСР у двомiсячний строк пiдготувати серед
iнших проект законодавчого акту про роздержавлення власностi.

Фактично початок формуванню приватизацiйного (у вузь�
кому, спецiальному розумiннi) законодавства в Українi було по�
кладено з прийняттям Закону вiд 4 березня 1992 р. «Про при�
ватизацiю майна державних пiдприємств», який встановлював
правовi, економiчнi та органiзацiйнi основи приватизацiї пiдпри�
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ємств загальнодержавної, республiканської (Республiка Крим)
та комунальної власностi з метою створення багатоукладної со�
цiально орiєнтованої ринкової економiки України.

6 березня 1992 р. приймаються: Закон «Про приватизацiю
невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)», яким
встановлювався правовий механiзм приватизацiї цiлiсних май�
нових комплексiв невеликих державних пiдприємств шляхом їх
вiдчуження на користь одного покупця одним актом купiвлi�
продажу, а також Закон «Про приватизацiйнi папери»1, який ви�
значав поняття i види приватизацiйних паперiв, умови та поря�
док їх випуску, розмiщення серед громадян України, облiку, ви�
користання та погашення.

З цього часу законодавство України про приватизацiю по�
чало формуватися як певна локальна система законiв та iнших
актiв. Системотворчими критерiями у даному разi стали: а) об’єк�
ти приватизацiї; б) суб’єкти приватизацiї; в) порядок, способи
та умови приватизацiї.

Основним актом у цiй системi є вже згадуваний Закон Украї�
ни вiд 4 березня 1992 р. «Про приватизацiю державного майна»
(в редакцiї вiд 19 лютого 1997 р.).

Визначаючи систему законодавства про приватизацiю, стат�
тя 3 цього акта зазначає, що законодавство України про при�
ватизацiю складається з цього закону, iнших законiв України з
питань приватизацiї. З зазначеною нормою важко погодитися,
оскiльки вона, по�перше, не вiдображає реального стану речей.
Як буде показано нижче, систему законодавства складають не
тiльки власне закони, але й пiдзаконнi нормативнi акти. По�дру�
ге, зазначена норма вступає в суперечнiсть з iншими нормами
цього ж Закону, якi допускають регулювання вiдносин прива�
тизацiї в iнших формах нормативних актiв. Як приклад, можна
назвати пункт 2 статтi 9 Закону, в якому йдеться про те, що по�
рядок створення i дiяльностi довiрчих товариств, iнвестицiйних
фондiв та iнвестицiйних компанiй визначається законодавчими
актами України; пункт 3 статтi 13 Закону, в якому зазначається,
що дiяльнiсть комiсiї з приватизацiї об’єкта регулюється Поло�
женням, яке затверджується Фондом державного майна; стат�
тю 16 Закону про те, що продаж об’єктiв приватизацiї на аукцiонi,
за конкурсом тощо здiйснюється в порядку, що затверджується
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Фондом державного майна України, Антимонопольним комiте�
том України та Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондо�
вого ринку. Можна назвати й iншi подiбнi посилання в Законi,
якi свiдчать про те, що вiднесення до законодавства про прива�
тизацiю лише нормативних актiв у формi власне законiв є дещо
поспiшним i, щонайменше, некоректним.

Таким чином, законодавство України про приватизацiю з
точки зору форми нормативних актiв складається з сукупностi
не тiльки законiв, але й iнших нормативних актiв, що регулю�
ють майново�правовi та органiзацiйнi вiдносини щодо привати�
зацiї державного майна.

За своїм характером законодавство про приватизацiю — це
комплексне законодавство, яке об’єднує норми господарського,
цивiльного, адмiнiстративного, фiнансового та iнших галузей
права.

Важливою ознакою i особливiстю приватизацiйного зако�
нодавства є поєднання в ньому двох видiв норм: публiчно�пра�
вових та приватно�правових iз значною перевагою норм публiч�
но�правового характеру, що можна пояснити тим, що методоло�
гiчнi основи приватно�правової концепцiї, якi спираються на
принципи диспозитивностi, приватної iнiцiативи, еквiвалентнос�
тi тощо, не в змозi охопити регулюванням так званi «вертикаль�
нi» вiдносини. Публiчно�правовий сегмент регулювання госпо�
дарських процесiв спрямовує орiєнтованiсть ринкової економiки
на обслуговування потреб всього суспiльства. Доцiльно в зв’яз�
ку з цим нагадати, що вiдповiдно до статтi 13 Конституцiї Украї�
ни «держава забезпечує… соцiальну спрямованiсть економiки».
Тут важливо вiдзначити ще одну, чи не найголовнiшу, причину
домiнування саме публiчно�правових норм в приватизацiйному
законодавствi: держава, визначаючи правила поведiнки суб’єк�
тiв приватизацiйного процесу i забезпечуючи реалiзацiю прого�
лошених нею принципiв приватизацiї, дiє при цьому не лише як
носiй полiтичної влади, але i як власник основних засобiв вироб�
ництва, що виступають об’єктами приватизацiї. Саме як влас�
ник, держава встановлює механiзм вiдчуження державної влас�
ностi на користь недержавних суб’єктiв.

Закон України «Про приватизацiю державного майна» ре�
гулює правовi, економiчнi та органiзацiйнi основи приватизацiї
майна будь�яких державних об’єктiв приватизацiї незалежно вiд
їх розмiрiв, тобто поширюється на всi об’єкти, що пiдлягають
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приватизацiї. Разом з тим в Законi спецiально передбачено, що
вiн не поширюється на:

приватизацiю об’єктiв державного земельного та житлового
фондiв, а також об’єктiв соцiально�культурного призначення,
що фiнансуються з державного бюджету, в тому числi об’єктiв
сфери охорони здоров’я, за винятком тих, якi належать пiдпри�
ємствам, що приватизуються;

змiну органiзацiйно�правових форм власностi колгоспiв, пiд�
приємств споживчої кооперацiї.

Таким чином, вже з самого початку приватизацiйних проце�
сiв законодавець, надаючи величезного значення трансформацiї
державної власностi i виглядi основних засобiв виробництва,
враховуючи вiдмiнностi її вiд приватизацiї житлового фонду,
земельних дiлянок, виокремив законодавство про приватиза�
цiю державного майна в окрему систему нормативно�правових
актiв.

В статтях 3 та 7 Закону «Про приватизацiю державного май�
на» вмiщено норми про те, що положення Закону поширюють�
ся на вiдчуження майна, що є у комунальнiй власностi. Це стало
пiдставою для звернення Президента України з конституцiйним
поданням щодо вiдповiдностi Конституцiї України згаданих по�
ложень Закону. Зокрема, суб’єкт права на конституцiйне подан�
ня вважав, що поширення положень Закону «Про приватизацiю
державного майна» на вiдчуження майна, що є комунальною
власнiстю, автоматично включає останню до складу державної
власностi. Разом з тим, виходячи з назви Закону, в ньому мають
бути врегульованi питання приватизацiї лише об’єктiв держав�
ного майна.

Розглядаючи справу за цим поданням, Конституцiйний Суд
України виходив з низки законiв, що регулюють вiдносини влас�
ностi, в тому числi, з Закону України вiд 21 травня 1997 р. «Про
мiсцеве самоврядування в Українi», в якому, зокрема, визначе�
но поняття та змiст права комунальної власностi як матерiаль�
ної та фiнансової основи мiсцевого самоврядування, закрiпле�
нi повноваження сiльських, селищних, мiських рад щодо вiдчу�
ження комунального майна, в тому числi, шляхом приватизацiї.
Конституцiйний суд дiйшов висновку, що цим положенням, якi
пiдкреслюють особливiсть правового режиму об’єктiв комуналь�
ної власностi порiвняно з об’єктами державної власностi, не су�
перечать норми Закону України «Про приватизацiю державного
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майна», оскiльки в статтях 3, 7 Закону є посилання на вiдповiд�
ну компетенцiю органiв мiсцевого самоврядування у питаннях
вiдчуження комунальної власностi. В iнших положеннях Зако�
ну теж врахованi особливостi механiзму приватизацiї комуналь�
ного майна.

Рiшенням вiд 1 липня 1998 р. Конституцiйний Суд визнав,
що за умови вiдсутностi окремого законодавчого акта про при�
ватизацiю об’єктiв комунальної власностi включення цих пи�
тань до закону, що регулює приватизацiю державного майна, не
є пiдставою для визнання його вiдповiдних положень неконсти�
туцiйними, оскiльки право суб’єктiв комунальної власностi не
порушено.

До законодавства про приватизацiю також належать:
— вже згадуваний Закон України вiд 6 березня 1992 р. «Про

приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу прива�
тизацiю)» (в редакцiї Закону вiд 15 травня 1996 р.), що дiє не як
самостiйний, а як допомiжний щодо Закону «Про приватизацiю
державного майна». Вiн встановлює правовий механiзм прива�
тизацiї цiлiсних майнових комплексiв невеликих державних пiд�
приємств;

— також згадуваний вже Закон України вiд 6 березня 1992 р.
«Про приватизацiйнi папери», який визначає поняття i види при�
ватизацiйних паперiв (приватизацiйних майнових сертифiкатiв),
умови та порядок їх випуску, обiгу, розмiщення серед громадян
України, використання та погашення;

— Закон України вiд 10 липня 1996 р. «Про особливостi при�
ватизацiї майна в агропромисловому комплексi»1;

— Закон України вiд 18 травня 2000 р. «Про особливостi при�
ватизацiї пiдприємств, що належать до сфери управлiння Мiнi�
стерства оборони України»2;

— Закон України вiд 14 вересня 2000 р. «Про особливостi при�
ватизацiї об’єктiв незавершеного будiвництва»3;

— Державна програма приватизацiї, що розробляється Фон�
дом державного майна України i затверджується Верховною Ра�
дою України законом України один раз на три роки не пiзнiш
як за мiсяць до затвердження Державного бюджету України на
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вiдповiдний рiк, але до початку наступного бюджетного року та
дiє до затвердження чергової Державної програми приватизацiї.
Державна програма приватизацiї вноситься на розгляд Верхов�
ної Ради України одночасно з проектом Державного бюджету
України на вiдповiдний рiк.

У Державнiй програмi приватизацiї визначаються:
завдання щодо приватизацiї майна, яке перебуває в держав�

нiй власностi, та державного майна, що належить Автономнiй
Республiцi Крим;

вiдповiднi способи приватизацiї для рiзних груп об’єктiв;
завдання вiдповiдним органам виконавчої влади щодо за�

безпечення проведення приватизацiї;
заходи щодо залучення в процесi приватизацiї iнвесторiв;
особливостi участi в процесi приватизацiї громадян Украї�

ни, iноземних iнвесторiв та iнших покупцiв;
розрахунок витрат на виконання програми приватизацiї, по�

рядок їх вiдшкодування та джерела фiнансування;
прогноз надходження коштiв вiд приватизацiї та напрями їх

використання.
Саме цi закони складають фундамент приватизацiйного за�

конодавства, на якому базується велика кiлькiсть нормативно�
правових документiв рiзної юридичної сили.

У законодавствi про приватизацiю окремо можна видiлити
нормативнi акти, якi регулюють порядок створення i дiяльностi
фiнансових посередникiв. Це, зокрема,:

Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 1993 р.
«Про довiрчi товариства»1, який визначає поняття довiрчого то�
вариства, особливостi його створення та дiяльностi;

Положення про iнвестицiйнi фонди та iнвестицiйнi ком�
панiї, затверджене Указом Президента України вiд 19 лютого
1994 р.2, яке визначає поняття iнвестицiйних фондiв та iнвес�
тицiйних компанiй, порядок створення та умови їх дiяльностi,
здiйснення державного контролю, а також заходи щодо захисту
iнтересiв їх учасникiв.

Крiм зазначених документiв, законодавство про приватиза�
цiю охоплює постанови Кабiнету Мiнiстрiв України, а також вi�
домчi нормативнi акти про приватизацiю, прийнятi Фондом дер�
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жавного майна України самостiйно чи разом з iншими органами.
Перелiк цих актiв досить значний.

Ряд статей, покликаних регулювати вiдносини приватизацiї
державних та комунальних пiдприємств, є i в ГК. Вмiщенi в них
норми мiстять ряд новел, серед яких можна видiлити: виклю�
чення з перелiку об’єктiв приватизацiї законсервованих об’єктiв,
а з перелiку об’єктiв малої приватизацiї — окремого iндивiду�
ально визначеного майна (ч. 1 ст. 146 ГК); обмеження особли�
востей правового регулювання приватизацiї майна державних
пiдприємств лише окремими галузями (ч. 6 ст. 146 ГК), тодi як
чиннi закони регулюють особливостi приватизацiї груп об’єктiв
(незавершене будiвництво) або окремих об’єктiв (ВАТ «Укрте�
леком»).

Уявляється, що далеко не всi iз зазначених положень ГК вiд�
повiдають реалiям сьогоднiшнiх процесiв приватизацiї, а тому
мають бути уточненi при подальшому вдосконаленнi привати�
зацiйного законодавства.

§ 2. Об’єкти приватизацiї

Правовою основою регулювання об’єктiв приватизацiї є стат�
тя 5 Закону України «Про приватизацiю державного майна»,
стаття 2 Закону України «Про приватизацiю невеликих держав�
них пiдприємств (малу приватизацiю)», Державна програма при�
ватизацiї на вiдповiднi роки, нормативнi акти Кабiнету Мiнi�
стрiв України, що регулюють приватизацiю окремих категорiй
об’єктiв.

Завдяки правовому регулюванню об’єктiв вирiшуються прин�
циповi питання приватизацiї:

визначається, яке саме державне майно — засоби виробниц�
тва — пiдлягає приватизацiї, у якiй послiдовностi (прiоритети
приватизацiї), за яких умов, якими способами приватизуються
рiзнi групи об’єктiв;

визначаються групи i види об’єктiв, приватизацiя яких здiй�
снюється за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України;

встановлюються перелiки груп i видiв об’єктiв (у тому числi
конкретнi об’єкти), що не пiдлягають приватизацiї;

затверджуються перелiки пiдприємств, приватизацiю майна
яких доцiльно здiйснити iз залученням iноземних iнвестицiй.
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Об’єкт приватизацiї з точки зору права власностi — це май�
но пiдприємств, що перебуває в державнiй власностi, та майно,
що належить Автономнiй Республiцi Крим.

Класифiкацiя об’єктiв здiйснюється вiдповiдно до Держав�
ної програми приватизацiї на конкретнi роки.

Правова класифiкацiя об’єктiв на групи здiйснюється для то�
го, щоб залежно вiд групи об’єкта визначати способи його при�
ватизацiї.

Так, до об’єктiв державної власностi, що пiдлягають прива�
тизацiї, згiдно з Законом «Про приватизацiю державного май�
на», належать:

майно пiдприємств, цехiв, виробництв, дiльниць, iнших пiд�
роздiлiв, якi є єдиними (цiлiсними) майновими комплексами,
якщо в разi їх видiлення у самостiйнi пiдприємства не порушу�
ється технологiчна єднiсть виробництва з основної спецiалiза�
цiї пiдприємства, з структури якого вони видiляються;

об’єкти незавершеного будiвництва та законсервованi об’єкти;
акцiї (частки, паї), що належать державi у майнi господар�

ських товариств та iнших об’єднань.
Разом з тим зазначений Закон встановлює, що приватизацiї

не пiдлягають об’єкти, що мають загальнодержавне значення, а
також казеннi пiдприємства. До об’єктiв, що мають загальнодер�
жавне значення, вiдносяться майновi комплекси пiдприємств,
їх структурних пiдроздiлiв, основним видом дiяльностi яких є
виробництво товарiв (робiт, послуг), що мають загальнодержав�
не значення.

Зокрема, загальнодержавне значення мають:
а) об’єкти, якi забезпечують виконання державою своїх функ�

цiй, забезпечують обороноздатнiсть держави, її економiчну не�
залежнiсть, та об’єкти права власностi Українського народу, май�
но, що становить матерiальну основу суверенiтету України;

б) об’єкти, дiяльнiсть яких забезпечує соцiальний розвиток,
збереження та пiдвищення культурного, наукового потенцiалу,
духовних цiнностей;

в) об’єкти, контроль за дiяльнiстю яких з боку держави га�
рантує захист громадян вiд наслiдкiв впливу неконтрольовано�
го виготовлення, використання або реалiзацiї небезпечної про�
дукцiї, послуг або небезпечних виробництв;

г) об’єкти, якi забезпечують життєдiяльнiсть держави в цi�
лому.
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З метою технiчного переозброєння та вiдновлення вироб�
ництва, полiпшення фiнансово�економiчного стану пiдприємств
Збройних Сил України майно таких пiдприємств, яке є єдиним
(цiлiсним) майновим комплексом, може корпоратизуватись. При�
ватизацiя таких пiдприємств здiйснюється iз збереженням у дер�
жавнiй власностi 51 вiдсотка акцiй. Окремими законами Украї�
ни визначається порядок корпоратизацiї та приватизацiї зазна�
чених пiдприємств.

За погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України приватизу�
ються майновi комплекси:

пiдприємств�монополiстiв на ринку вiдповiдних товарiв
України, визнаних такими у встановленому порядку;

пiдприємств вiйськово�промислового комплексу, що пiдля�
гають конверсiї згiдно з вiдповiдною програмою;

пiдприємств, приватизацiя яких здiйснюється iз залученням
iноземних iнвестицiй за мiжнародними договорами України;

iнших об’єктiв, вiднесених Державною програмою привати�
зацiї до групи Г.

Перелiк об’єктiв, вiднесених Державною програмою при�
ватизацiї до групи Г, приватизацiя яких здiйснюється iз залу�
ченням iноземних iнвестицiй, затверджується Верховною Ра�
дою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України.

Перелiк об’єктiв права державної власностi, що не пiдляга�
ють приватизацiї, затверджується Верховною Радою України за
поданням Кабiнету Мiнiстрiв України.

§ 3. Суб’єкти приватизацiї

Коло суб’єктiв приватизацiї визначається статтею 6 Закону
«Про приватизацiю майна державних пiдприємств» у формi ви�
черпного перелiку, до якого входять: державнi органи привати�
зацiї, покупцi (їх представники), посередники.

Систему державних органiв приватизацiї визначено в зако�
нодавчому порядку.

Державну полiтику в сферi приватизацiї здiйснюють Фонд
державного майна України, його регiональнi вiддiлення та пред�
ставництва у районах i мiстах, органи приватизацiї в Автоном�
нiй Республiцi Крим, що становлять єдину систему державних
органiв приватизацiї в Українi.

222 Глава 11



Вiдповiдно до статтi 7 Закону «Про приватизацiю держав�
ного майна» Фонд державного майна України, його регiональнi
вiддiлення та представництва у районах i мiстах, органи прива�
тизацiї в Автономнiй Республiцi Крим дiють на пiдставi Закону
України «Про Фонд державного майна України» та iнших за�
конiв України з питань приватизацiї. Проте на сьогоднi такий
закон не прийнято, а тому правовий статус Фонду державно�
го майна України визначається Тимчасовим положенням про
Фонд державного майна України, затвердженим постановою
Верховної Ради України вiд 7 червня 1992 р. (iз змiнами i допов�
неннями)1.

У статтi 7 Закону «Про приватизацiю державного майна» за�
значено, що Фонд державного майна України пiдпорядкований,
пiдзвiтний i пiдконтрольний Верховнiй Радi України. Ця норма
також була предметом розгляду Конституцiйного Суду Украї�
ни, який у рiшеннi вiд 1 липня 1998 р. вiдзначив, що вiдповiдно
до статтi 13 чинної Конституцiї України Верховна Рада Украї�
ни не є єдиним суб’єктом права державної власностi. За Кон�
ституцiєю Кабiнет Мiнiстрiв України, як вищий орган у системi
органiв виконавчої влади, здiйснює управлiння об’єктами дер�
жавної власностi вiдповiдно до закону. Фонд державного май�
на України є державним органом, який здiйснює державну по�
лiтику у сферi приватизацiї державного майна. У зв’язку з цим
Конституцiйний Суд України визнав неконституцiйним поло�
ження абзацу 2 ч. 2 ст. 7 Закону «Про приватизацiю державного
майна».

Державнi органи приватизацiї у межах своєї компетенцiї
здiйснюють такi основнi повноваження:

змiнюють у процесi приватизацiї органiзацiйну форму пiд�
приємств, що перебувають у державнiй власностi;

здiйснюють повноваження власника державного майна у про�
цесi приватизацiї;

виступають орендодавцем майна, що перебуває у державнiй
власностi, згiдно з законодавством;

продають майно, що перебуває у державнiй власностi, в про�
цесi його приватизацiї, включаючи майно лiквiдованих пiдпри�
ємств, об’єктiв незавершеного будiвництва та колишнє вiйсько�
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ве майно, що набуло статусу цивiльного, а також акцiї (частки,
паї), що належать державi у майнi господарських товариств;

створюють комiсiї з приватизацiї;
затверджують плани приватизацiї майна, що перебуває у дер�

жавнiй власностi, плани розмiщення акцiй акцiонерних това�
риств у процесi приватизацiї;

розробляють проекти державних програм приватизацiї i по�
дають їх на затвердження Верховнiй Радi України;

укладають угоди щодо проведення пiдготовки об’єктiв до
приватизацiї та їх продажу;

укладають угоди щодо проведення експертної оцiнки вар�
тостi об’єктiв приватизацiї;

здiйснюють лiцензування комiсiйної, представницької та ко�
мерцiйної дiяльностi з приватизацiйними паперами;

виступають з боку держави засновником пiдприємств iз змi�
шаною формою власностi;

беруть участь у розробцi мiжнародних договорiв України з
питань державної власностi та її використання;

здiйснюють захист майнових прав державних пiдприємств,
органiзацiй, установ, а також акцiй (часток, паїв), що належать
державi, на територiї України та за її кордоном;

контролюють виконання умов договорiв купiвлi�продажу
державного майна.

Державнi органи приватизацiї здiйснюють iншi повноважен�
ня, передбаченi Законом «Про приватизацiю державного май�
на», iншими законами України з питань приватизацiї.

Державнi органи приватизацiї не мають права втручатися в
дiяльнiсть пiдприємств, за винятком випадкiв, передбачених за�
конодавством України i установчими документами цих пiдпри�
ємств.

Органи приватизацiї в Автономнiй Республiцi Крим дiють
у межах повноважень, визначених Фондом державного майна
України, i повноважень, делегованих Верховною Радою Авто�
номної Республiки Крим щодо розпорядження майном, що на�
лежить Автономнiй Республiцi Крим.

Органи приватизацiї в Автономнiй Республiцi Крим у пи�
таннях приватизацiї майна, що належить Автономнiй Республiцi
Крим, є пiдзвiтними та пiдконтрольними Верховнiй Радi Авто�
номної Республiки Крим.
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Продаж майна, що є у комунальнiй власностi, здiйснюють
органи, створюванi вiдповiдними мiсцевими радами. Зазначе�
нi органи дiють у межах повноважень, визначених вiдповiдни�
ми мiсцевими радами, та є їм пiдпорядкованими, пiдзвiтними i
пiдконтрольними.

Регiональнi вiддiлення Фонду державного майна України та
представництва Фонду державного майна України в районах та
мiстах дiють на пiдставi положень, затверджених постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 червня 1994 р. № 4121.

Державнi засоби виробництва, що пiдлягають приватизацiї,
є особливим товаром, покликаним забезпечувати не лише по�
треби приватизацiї, а й суспiльнi потреби в продукцiї, роботах,
послугах. Тому законодавець спецiально регулює коло осiб, якi
можуть виступати покупцями в угодах приватизацiї, та деталi�
зує ряд елементiв правового становища покупця як суб’єкта при�
ватизацiї.

Визначено загальне коло осiб, якi можуть бути покупця�
ми. Це:

громадяни України, iноземнi громадяни, особи без грома�
дянства;

юридичнi особи, зареєстрованi на територiї України;
юридичнi особи iнших держав.
Також визначено вичерпний перелiк осiб, якi не можуть бу�

ти покупцями.
Стосовно фiзичних осiб йдеться про працiвникiв державних

органiв приватизацiї.
Стосовно юридичних осiб дiють такi обмеження:
не можуть бути покупцями юридичнi особи, у майнi яких

частка державної власностi перевищує 25 вiдсоткiв;
не можуть бути покупцями органи державної влади.
Для спiльної участi в приватизацiї громадяни можуть ство�

рювати господарськi товариства, в тому числi iз членiв трудового
колективу, в порядку, встановленому законодавством України.

Господарське товариство членiв трудового колективу пiд�
приємства, що приватизується, засновується на пiдставi рiшен�
ня загальних зборiв, у яких брало участь бiльше 50 вiдсоткiв
працiвникiв пiдприємства або їх уповноважених представникiв.
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Стаття 6 Закону «Про приватизацiю державного майна» вiд�
носить до суб’єктiв приватизацiї представникiв i посередникiв.
Тут йдеться про рiзних щодо юридичної природи та органiза�
цiйно�правових форм суб’єктiв права, що входять до iнфраструк�
тури приватизацiї. Iнфраструктура — це, насамперед, спецiалi�
зованi органiзацiї, якi обслуговують продавцiв i покупцiв з ме�
тою зменшення їх ризикiв при розмiщеннi вкладiв покупцiв в
об’єкти приватизацiї, при укладаннi i виконаннi угод привати�
зацiї. Органiзацiї iнфраструктури обслуговують також ринок
приватизацiйних паперiв, обiг приватизацiйних майнових сер�
тифiкатiв тощо. Зазначена дiяльнiсть здiйснюється органiзацiя�
ми iнфраструктури на договiрних засадах. Це означає, що звер�
нення покупцiв до послуг посередницьких органiзацiй при при�
дбаннi державного майна не є обов’язковим.

Закон «Про приватизацiю державного майна» передбачає, що
основними iнфраструктурними органiзацiями приватизацiї є:

— довiрчi товариства;
— iнвестицiйнi фонди та iнвестицiйнi компанiї;
— iншi фiнансовi посередники.
Однiєю з органiзацiйно�правових форм суб’єкта посеред�

ницької дiяльностi у сферi приватизацiї є довiрче товариство.
Функцiї i правове становище даного суб’єкта регулюються За�
коном України «Про господарськi товариства» (загальнi поло�
ження та особливостi правового статусу господарських това�
риств з додатковою вiдповiдальнiстю), а також Декретом Ка�
бiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 1993 р. «Про довiрчi
товариства».

Довiрче товариство — це господарське товариство з додат�
ковою вiдповiдальнiстю, яке здiйснює представницьку дiяль�
нiсть вiдповiдно до договору, укладеного з довiрителями майна
щодо реалiзацiї їх прав власникiв. Майном — об’єктом договору
мiж довiрчим товариством i довiрителем є кошти, цiннi папери,
документи, якi засвiдчують право власностi довiрителя.

Особливостi створення довiрчого товариства визначенi стат�
тею 2 Декрету. Так, його статутний фонд формується лише за
рахунок коштiв i цiнних паперiв учасникiв. Предметом дiяль�
ностi товариства згiдно з установчими документами є так званi
довiрчi операцiї, тобто послуги товариства довiрителю. Для гро�
мадян це збереження вiдповiдного майна довiрителiв, представ�
ницькi, фiнансово�посередницькi послуги з його обслуговування.
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Для юридичних осiб це агентськi послуги, ведення банкiвських
рахункiв цiнних паперiв, господарське управлiння переданими
товариству голосуючими акцiями шляхом участi у загальних збо�
рах акцiонерних товариств. Якщо передбачено договором, това�
риство бере участь вiд iменi акцiонерiв�довiрителiв, державних
органiв приватизацiї�довiрителiв в управлiннi акцiонерними то�
вариствами.

Однiєю стороною договору є довiритель — юридична особа
або громадянин, якi передають товариству повноваження влас�
ника належного їм майна згiдно з умовами договору, другою сто�
роною — товариство як юридична особа.

Довiрчi операцiї вiд iменi товариства здiйснюють його учас�
ники — фiзичнi або юридичнi особи (представники, уповнова�
женi цими особами), якi називаються довiреними особами.

Товариство має розрахунковий рахунок у комерцiйному бан�
ку, що обслуговує довiрчi операцiї i зберiгає майно як товари�
ства, так i довiрителiв. Вiдносини мiж товариством i банком ре�
гулюються окремим договором на вiдповiдне банкiвське обслу�
говування.

В установчому договорi довiрчого товариства передбачаєть�
ся домовленiсть про вiдповiдальнiсть товариства i його учас�
никiв за зобов’язаннями товариства перед банком i довiрите�
лями, а також про право довiрених осiб на пiдпис чекiв, отри�
мання документiв довiрителiв, що зберiгаються у банку, та на
iншi операцiї.

Учасники товариства вiдповiдають за його зобов’язаннями
перед довiрителями i банком у розмiрi своїх внескiв до статут�
ного фонду. При недостатностi цього майна учасники вiдповi�
дають додатково належним їм майном у п’ятикратному розмiрi
до внеску кожного учасника.

Довiрчi товариства є комерцiйними органiзацiями. Джерелом
прибуткiв товариства є плата, яку отримують довiренi особи за
здiйснення довiрчих операцiй. Розмiр плати встановлюється в
договорi мiж довiрителем майна i довiреною особою, якщо iнше
не передбачено законодавством.

Iнвестицiйнi фонди та iнвестицiйнi компанiї. Правовий ста�
тус цих фiнансових посередникiв, крiм Закону «Про господар�
ськi товариства», визначається також Законом «Про iнститу�
ти спiльного iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi
фонди)».
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§ 4. Приватизацiйний процес

Порядок приватизацiї державного майна передбачає наяв�
нiсть таких стадiй:

— опублiкування списку об’єктiв, якi пiдлягають приватиза�
цiї, у виданнях державних органiв приватизацiї, мiсцевiй пресi;

— прийняття рiшення про приватизацiю об’єкта на пiдставi
поданої заяви або виходячи iз завдань Державної програми при�
ватизацiї та створення комiсiї з приватизацiї;

— опублiкування iнформацiї про прийняття рiшення про
приватизацiю об’єкта;

— проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi
пiдприємства, що приватизується (за винятком об’єктiв малої
приватизацiї);

— затвердження плану приватизацiї або плану розмiщення
акцiй вiдкритих акцiонерних товариств, створених у процесi при�
ватизацiї та корпоратизацiї, та їх реалiзацiю.

Заяви про приватизацiю (вiд членiв трудового колективу чи
покупцiв, визнаних такими статтею 8 Закону «Про приватиза�
цiю державного майна» подаються до Фонду державного майна
України, його регiональних вiддiлень чи представництв за мiс�
цезнаходженням об’єкта, що приватизується, у письмовiй фор�
мi. Покупцi цiлiсних майнових комплексiв та iнвестори, якi ба�
жають придбати контрольний пакет акцiй, зобов’язанi разом iз
заявою подати бiзнес�план або технiко�економiчне обгрунтуван�
ня пiсляприватизацiйного розвитку об’єкта, що включає план
зайнятостi працiвникiв пiдприємства, пропозицiю iнвестора з за�
значенням максимального розмiру iнвестицiї, строкiв та поряд�
ку її внесення, а також декларацiю про доходи для покупцiв —
фiзичних осiб.

Державнi органи приватизацiї протягом мiсяця розглядають
заяви та приймають рiшення щодо приватизацiї об’єкта i в п’я�
тиденний строк письмово повiдомляють про це заявника, адмi�
нiстрацiю та трудовий колектив пiдприємства, що приватизу�
ється, а також вiдповiдний орган виконавчої влади, уповнова�
жений управляти цим майном.

У разi вiдмови в приватизацiї вiдповiдний орган приватиза�
цiї повiдомляє заявникiв про причину вiдмови. Вiдповiдно до за�
конодавства вiдмова в приватизацiї можлива тiльки у випадках,
коли:
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особа, яка подала заяву на приватизацiю, не може бути ви�
знана покупцем вiдповiдно до статтi 8 Закону України «Про при�
ватизацiю державного майна»;

законодавством встановлено обмеження щодо приватизацiї
пiдприємства;

майно у встановленому порядку включене до перелiку об’єк�
тiв (групи об’єктiв), що не пiдлягають приватизацiї.

Вiдносини, якi виникають на стадiї подання заяви i прий�
няття рiшення про приватизацiю, детально регулює Порядок по�
дання та розгляду заяв про приватизацiю, затверджений нака�
зом Фонду державного майна України вiд 1 липня 1997 р. № 683.

Державний орган приватизацiї протягом мiсяця з дня прий�
няття рiшення про приватизацiю об’єкта затверджує склад ко�
мiсiї з приватизацiї об’єкта i встановлює строк подання проекту
плану приватизацiї. Цей строк не повинен перевищувати двох
мiсяцiв з дня затвердження складу комiсiї.

До складу комiсiї входять за принципом однакового пред�
ставництва представники господарського товариства, створеного
членами трудового колективу пiдприємства, що приватизуєть�
ся, в тому числi й вiд представницького органу трудового колек�
тиву — профспiлкового комiтету або iншого уповноваженого
ним органу, iншi особи (або їх представники), якi подали заяву
на приватизацiю, представники мiсцевих рад, фiнансових орга�
нiв, державного органу приватизацiї, Антимонопольного комi�
тету України або його територiальних вiддiлень, органу, упов�
новаженого до прийняття рiшення про приватизацiю управля�
ти вiдповiдним державним майном.

Вiдповiднi органи та особи зобов’язанi в п’ятиденний строк
з моменту одержання повiдомлення про прийняття рiшення
щодо створення комiсiї делегувати до її складу своїх представ�
никiв.

Якщо в зазначений строк вони не делегували своїх представ�
никiв до складу комiсiї, державний орган приватизацiї має пра�
во затвердити склад комiсiї без представникiв цих органiв.

За рiшенням комiсiї до її роботи можуть залучатися експер�
ти, консультанти та iншi спецiалiсти, якi користуються на її за�
сiданнях правом дорадчого голосу.

Для забезпечення гласностi та прозоростi приватизацiї у ро�
ботi комiсiї з приватизацiї об’єкта можуть брати участь народнi
депутати України.
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Дiяльнiсть комiсiї регулюється Положенням про комiсiю з
приватизацiї, затвердженим наказом Фонду державного майна
України вiд 15 липня 1997 р. № 743.

Слiд мати на увазi, що при приватизацiї законсервованих
об’єктiв, об’єктiв незавершеного будiвництва, майна лiквiдова�
них пiдприємств або об’єктiв, якi пiдлягають приватизацiї у по�
рядку, визначеному Законом України «Про приватизацiю май�
на невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)»,
окремого iндивiдуально визначеного майна, акцiй (часток, паїв),
що належать державi у майнi пiдприємств iз змiшаною формою
власностi, комiсiя з приватизацiї не створюється i план прива�
тизацiї не складається.

Основними завданнями комiсiї є:
контроль за проведенням iнвентаризацiї майна об’єкта при�

ватизацiї;
розробка проекту плану приватизацiї об’єкта та подання його

на затвердження органу приватизацiї;
визначення розмiру статутного фонду господарського това�

риства та розробка акта оцiнки;
розробка, при необхiдностi, рекомендацiй щодо реорганiза�

цiї об’єктiв.
У разi звернення керiвництва пiдприємства, що є в процесi

приватизацiї, до державного органу приватизацiї стосовно вiд�
чуження майна та iнших дiй, необхiдних для ефективного функ�
цiонування пiдприємства згiдно з вимогами Закону України «Про
приватизацiю державного майна», комiсiя розглядає представ�
ленi документи та надає державному органу приватизацiї вiд�
повiднi пропозицiї.

Для виконання поставлених завдань комiсiя має право:
зобов’язати адмiнiстрацiю пiдприємства, що приватизуєть�

ся, здiйснити у встановленi термiни iнвентаризацiю державного
майна;

давати розпорядження, обов’язковi для адмiнiстрацiї об’єк�
та приватизацiї, що пов’язанi з розробкою проекту плану прива�
тизацiї;

залучати до роботи експертiв, консультантiв, радникiв, спе�
цiалiзованi аудиторськi фiрми, консалтинговi органiзацiї та фiр�
ми з правом дорадчого голосу на засiданнях комiсiї.

Дiяльнiсть комiсiї припиняється пiсля видання наказу про
затвердження плану приватизацiї.
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Змiст плану приватизацiї та правовий режим його затвер�
дження врегульовано статтею 14 Закону «Про приватизацiю
державного майна» та Положенням про план приватизацiї
державного майна, затвердженим наказом Фонду державно�
го майна України вiд 1 жовтня 1997 р. (в редакцiї вiд 28 липня
2000 р.)1.

Комiсiя з приватизацiї складає проект плану приватизацiї
об’єкта, в якому враховуються пропозицiї:

господарського товариства, створеного працiвниками пiд�
приємства, що приватизується, та iнших покупцiв;

мiсцевих рад за мiсцезнаходженням об’єкта приватизацiї;
державних органiв приватизацiї;
Антимонопольного комiтету України, його територiальних

вiддiлень.
Проект плану приватизацiї повинен передбачати строки та

способи приватизацiї, початкову цiну об’єкта приватизацiї (роз�
мiр статутного фонду господарського товариства), рекомендова�
нi форми платежу, розмiри пакетiв акцiй за напрямами їх реалi�
зацiї, а також забезпечення технологiчної єдностi виробництва,
недопущення руйнування цiлiсних майнових комплексiв, цик�
лiв, технологiй, порядок використання майна, що не пiдлягає
приватизацiї.

Проект плану приватизацiї державного майна складається на
основi Типового плану приватизацiї державного майна, що до�
дається до зазначеного Положення.

За рiшенням комiсiї до розробки проекту плану приватиза�
цiї може бути включено проект реорганiзацiї об’єкта, в якому
передбачено створення на основi його структурних пiдроздiлiв
юридичних осiб.

Рiшення про необхiднiсть реорганiзацiї приймається в по�
рядку, що встановлюється Фондом державного майна України
та Антимонопольним комiтетом України.

До проекту плану приватизацiї додається акт оцiнки вартос�
тi об’єкта приватизацiї, який складається вiдповiдно до законо�
давства i затверджується органом приватизацiї.

У разi, якщо проектом плану приватизацiї передбачено про�
даж цiлiсного майнового комплексу пiдприємства, що привати�
зується, або контрольного пакета акцiй, до проекту плану при�
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ватизацiї додаються документи, зазначенi в ч. 1 ст. 12 Закону
«Про приватизацiю державного майна».

Якщо трудовий колектив пiдприємства, майно якого прива�
тизується, або iншi покупцi не погоджуються з проектом плану
приватизацiї, розробленим комiсiєю, вони можуть пiдготувати
альтернативний варiант плану.

Проект плану, розроблений комiсiєю, та альтернативний
проект плану трудового колективу чи iнших покупцiв подають�
ся на розгляд регiональних вiддiлень Фонду державного майна
України або його представництв у районах та мiстах, якi протя�
гом десяти днiв зобов’язанi розглянути поданi проекти, затвер�
дити план приватизацiї i довести його до заiнтересованих осiб.

Рiшення про затвердження плану може бути оскаржено у де�
сятиденний строк у Фонд державного майна України, Верхов�
ну Раду Автономної Республiки Крим.

§ 5. Способи приватизацiї

Пiд способом приватизацiї розумiють встановленi законом
для кожної квалiфiкацiйної групи об’єктiв приватизацiї юриди�
чну пiдставу i договiрну угоду щодо вiдчуження майна держав�
ного пiдприємства суб’єктом приватизацiї — продавцем (держав�
ним органом приватизацiї) суб’єктовi приватизацiї — покупцевi
(недержавнiй юридичнiй або фiзичнiй особi).

Вiдповiдно до статтi 15 Закону «Про приватизацiю дер�
жавного майна», яка називається «Способи приватизацiї», при�
ватизацiя майна державних пiдприємств може здiйснюватися
шляхом:

продажу об’єктiв приватизацiї на аукцiонi, за конкурсом.
Цей спосiб приватизацiї здiйснюється у порядку, встановлено�
му Законом «Про приватизацiю невеликих державних пiдпри�
ємств (малу приватизацiю)», згiдно з яким продаж об’єктiв на
аукцiонi — це спосiб приватизацiї, за яким власником об’єкта
стає покупець, який запропонував у ходi аукцiону максимальну
цiну, а продаж об’єктiв за конкурсом — спосiб приватизацiї, за
яким власником об’єкта стає покупець, який запропонував най�
кращi умови подальшої експлуатацiї об’єкта (некомерцiйний кон�
курс), або при рiвних фiксованих умовах — найвищу цiну (ко�
мерцiйний конкурс);
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продажу акцiй (часток, паїв), що належать державi у госпо�
дарських товариствах, на аукцiонi, за конкурсом, на фондових
бiржах та iншими способами, що передбачають загальнодоступ�
нiсть та конкуренцiю покупцiв;

продажу на конкурснiй основi цiлiсного майнового комплек�
су державного пiдприємства, що приватизується, або контроль�
ного пакета акцiй вiдкритого акцiонерного товариства при по�
даннi покупцем документiв, передбачених частиною першою стат�
тi 12 Закону «Про приватизацiю державного майна»;

викупу майна державного пiдприємства згiдно з альтерна�
тивним планом приватизацiї.

Неконкурентнi способи продажу майна державних пiдпри�
ємств застосовуються щодо об’єктiв, не проданих на аукцiонi, за
конкурсом.

На вiдмiну вiд названих способiв приватизацiї, пiдприємст�
ва агропромислового комплексу можуть приватизуватися тiль�
ки шляхом перетворення їх або у колективнi сiльськогосподар�
ськi пiдприємства, або у вiдкритi акцiонернi товариства в по�
рядку, передбаченому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 вересня 1996 р. № 1099 «Про затвердження Порядку пе�
ретворення у процесi приватизацiї державних, орендних пiдпри�
ємств i пiдприємств iз змiшаною формою власностi у вiдкритi
акцiонернi товариства»1. Тобто пiдприємства агропромислово�
го комплексу, як правило, не можуть бути проданi на аукцiонi
або за конкурсом, а також приватизованi шляхом викупу здано�
го в оренду майна чи продажу державної частки (акцiй, паїв) у
майнi пiдприємства, що приватизується, на фондовiй бiржi або
iншим способом, який передбачає конкуренцiю покупцiв.

Вiдповiдно до статтi 2, частини 3 статтi 8, статей 9, 11, 13, 14
i 15 Закону України вiд 10 липня 1996 р. «Про особливостi при�
ватизацiї майна в агропромисловому комплексi» приватизацiя
майна перелiчених у цих статтях пiдприємств здiйснюється шля�
хом перетворення їх виключно у вiдкритi акцiонернi товариства.
Виняток з цього правила становлять названi у статтi 2 Закону
пiдприємства та пiдприємства зi змiшаною власнiстю, сума вар�
тостi майна яких недостатня для формування статутного фонду
вiдкритого акцiонерного товариства. Такi пiдприємства можуть
приватизуватися шляхом викупу майна їх працiвниками i при�
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рiвняними до них особами (ч. 3 ст. 3 Закону «Про особливостi
приватизацiї майна в агропромисловому комплексi»).

Приватизацiя пiдприємств торгiвлi, громадського харчуван�
ня, побутового обслуговування населення, готельного господар�
ства, туристичного комплексу здiйснюється шляхом: продажу на
аукцiонi, за конкурсом; викупу. Приватизацiя зазначених об’єк�
тiв здiйснюється у порядку, передбаченому Законом «Про при�
ватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу приватиза�
цiю)» та Державною програмою приватизацiї.

Вiдповiдно до статтi 6 Закону «Про особливостi приватиза�
цiї об’єктiв незавершеного будiвництва» приватизацiя об’єктiв
незавершеного будiвництва здiйснюється органами приватиза�
цiї, у тому числi за участю уповноважених ними юридичних осiб
шляхом:

продажу на аукцiонi, за конкурсом;
продажу шляхом викупу за наявностi одного покупця без�

посередньо цьому покупцевi iз забезпеченням ним умов прива�
тизацiї об’єкта;

внесення об’єкта незавершеного будiвництва до статутного
фонду господарського товариства як внеску держави з наступ�
ною приватизацiєю акцiй (часток, паїв) у порядку, встановле�
ному установчими документами товариства та законодавством
України, пiсля завершення будiвництва вiдповiдного об’єкта;

продажу пiд розбирання.
У разi приватизацiї недобудованих спецiалiзованих госпо�

дарських об’єктiв, зокрема електростанцiй, великих промисло�
вих пiдприємств, спосiб приватизацiї вiдповiдно до законодав�
ства про приватизацiю може визначати орган приватизацiї за
погодженням з органом, який здiйснює управлiння вiдповiдним
об’єктом незавершеного будiвництва, або пiдприємством, уста�
новою, органiзацiєю, на балансi яких перебуває зазначений об’єкт.

Загалом порядок застосування певних способiв приватиза�
цiї, крiм зазначених актiв, регулюється Положенням про засто�
сування способiв приватизацiї майна державних пiдприємств,
затвердженим наказом Фонду державного майна України вiд
4 лютого 1993 р., Положенням про порядок визначення та засто�
сування способiв приватизацiї щодо об’єктiв малої приватиза�
цiї, затвердженим наказом Фонду державного майна України вiд
30 липня 1998 р.; Положенням про порядок приватизацiї несiль�
ськогосподарських пiдприємств i органiзацiй агропромислового
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комплексу, Положенням про типовий план приватизацiї несiль�
ськогосподарських пiдприємств i органiзацiй агропромислово�
го комплексу та Положенням про порядок приватизацiї майна
радгоспiв та iнших державних сiльськогосподарських пiдпри�
ємств, а також заснованих на їх базi орендних пiдприємств, за�
твердженими наказом Фонду державного майна України вiд
9 серпня 1996 р. № 903, а також Державною програмою прива�
тизацiї на конкретнi роки.

Уявляється, що обравши одним iз системотворчих критерiїв
способи приватизацiї, законодавець чiтко не визначився з влас�
не способами, тобто не встановив, якi ж саме способи привати�
зацiї можуть застосовуватися. Аналiз положень статтi 15 Закону
«Про приватизацiю державного майна» дає пiдстави для виснов�
ку, що в цiй статтi за вiдсутностi чiткого i єдиного розумiння
щодо критерiю класифiкацiї змiшалися до купи:

власне способи приватизацiї (викуп, конкурс, аукцiон);
об’єкти приватизацiї (цiлiснi майновi комплекси; акцiї, част�

ки, паї; незавершене будiвництво; орендоване майно);
пiдстави приватизацiї (план, розроблений комiсiєю з прива�

тизацiї чи альтернативний план);
мiсце проведення аукцiону (фондова бiржа).
Виходячи з цього, можна видiлити двi групи способiв при�

ватизацiї: конкурентнi (конкурс, аукцiон) та неконкурентнi (ви�
куп). Всi iншi, так званi способи, про якi йдеться в законодавствi,
є нiчим iншим, як порядком застосування вiдповiдних способiв
залежно вiд тих або iнших додаткових умов. Такий пiдхiд буде
вiдповiдати понятiйно�категорiальному апарату, який в струк�
турi методологiї правознавства є вiдбиттям реальних правових
явищ i процесiв правового регулювання.

§ 6. Договiрнi вiдносини приватизацiї

З юридичної точки зору приватизацiя — це майнова угода
мiж суб’єктами приватизацiї, змiстом якої є оплатне, частково
оплатне або безоплатне вiдчуження державного майна. Закон
регулює даний вид угод як особливi угоди (звiдси спецiальнi за�
кони про приватизацiю). Як окрема юридична категорiя угод во�
ни мають власну назву: «угоди приватизацiї» (ст. 27 Закону «Про
приватизацiю державного майна»). Оплатнi i частково оплатнi
угоди згiдно з законодавством про приватизацiю є особливими
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договорами купiвлi�продажу державного майна. Тому змiст, по�
рядок укладання та виконання цих договорiв регулюються го�
ловним чином законодавчими актами про приватизацiю, а також
(додатково) — Цивiльним кодексом.

В залежностi вiд того, який саме об’єкт є предметом купiв�
лi�продажу, законодавець визначає змiст вiдповiдного договору.

Так, вiдповiдно до статтi 27 Закону «Про приватизацiю дер�
жавного майна» при приватизацiї майна державного пiдприєм�
ства як цiлiсного майнового комплексу до договору купiвлi�про�
дажу повиннi включатися передбаченi бiзнес�планом чи планом
приватизацiї зобов’язання або зобов’язання сторiн, якi були ви�
значенi умовами аукцiону, конкурсу чи викупу щодо:

здiйснення програм технiчного переозброєння виробництва,
впровадження прогресивних технологiй;

здiйснення комплексу заходiв щодо збереження технологiч�
ної єдностi виробництва та технологiчних циклiв;

збереження та рацiонального використання робочих мiсць;
виконання вимог антимонопольного законодавства;
збереження номенклатури та обсягу виробництва продукцiї

(послуг) вiдповiдно до бiзнес�плану;
завершення будiвництва жилих будинкiв;
утримання об’єктiв соцiально�побутового призначення;
виконання заходiв щодо створення безпечних i нешкiдливих

умов працi та охорони навколишнього середовища;
внесення iнвестицiй виключно у грошовiй формi, їх розмiру

та строкiв;
виконання встановлених мобiлiзацiйних завдань.
До договору купiвлi�продажу об’єкта приватизацiї включа�

ються санкцiї за порушення його умов.
Включення до договору iнших зобов’язань покупця допус�

кається за згодою сторiн.
Термiн дiї зазначених зобов’язань за винятком виконання

встановлених мобiлiзацiйних завдань не повинен перевищува�
ти п’яти рокiв, а щодо пiдприємств�монополiстiв, пiдприємств
вiйськово�промислового комплексу, що пiдлягають конверсiї, га�
лузевих науково�дослiдних iнститутiв та проектно�конструктор�
ських бюро, iнших пiдприємств i установ, приватизацiя яких
здiйснюється за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України,
порядок контролю за їх дiяльнiстю затверджується Кабiнетом
Мiнiстрiв України.
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Зазначенi зобов’язання зберiгають свою дiю для осiб, якi
придбають об’єкт у разi його подальшого вiдчуження протягом
термiну дiї цих зобов’язань.

Згiдно з пунктом 6 статтi 27 Закону «Про приватизацiю дер�
жавного майна» договiр купiвлi�продажу укладається також при
продажу акцiй акцiонерних товариств, створених у процесi при�
ватизацiї або корпоратизацiї, пакетом згiдно з планом привати�
зацiї (планом розмiщення акцiй). Оскiльки змiст договору купiв�
лi�продажу пакету акцiй в статтi 27 спецiально не визначається,
слiд керуватися вимогами пункту 2 зазначеної статтi, що викли�
кає певнi заперечення. Так, практика пiсляприватизацiйної дi�
яльностi ряду вiдкритих акцiонерних товариств свiдчить про те,
що акцiонери, якi придбали незначнi пакети акцiй за конкурсом,
не завжди мають можливiсть виконати взятi на себе зобов’язан�
ня за договорами, оскiльки не можуть вплинути на рiшення, що
приймаються загальними зборами товариства, наприклад, з пи�
тань технiчного переозброєння виробництва, збереження номен�
клатури та обсягу виробництва продукцiї вiдповiдно до бiзнес�
плану тощо. Виходячи з цього, було б доцiльним визначити в
законодавствi особливостi змiсту договорiв купiвлi�продажу па�
кету акцiй вiдкритих акцiонерних товариств з урахуванням мож�
ливостi покупцiв виконати передбаченi такими договорами зобо�
в’язання.

Змiст договору купiвлi�продажу об’єкта малої приватизацiї,
який укладається не пiзнiш як у п’ятиденний термiн з дня за�
твердження органом приватизацiї результатiв аукцiону, конкур�
су, визначено пунктами 2, 3 статтi 23 Закону «Про приватиза�
цiю майна невеликих державних пiдприємств (малу приватиза�
цiю)». Такий договiр включає:

назву пiдприємства, його адресу;
вiдомостi про продавця та покупця;
остаточну цiну продажу об’єкта на аукцiонi, за конкурсом

або розмiр викупу;
взаємнi зобов’язання продавця i покупця;
номери їх розрахункових рахункiв;
назви i адреси банкiвських установ;
умови внесення платежiв.
До договору включаються зобов’язання сторiн, якi були ви�

значенi умовами аукцiону, конкурсу чи викупу, вiдповiдальнiсть
та правовi наслiдки їх невиконання.
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Варто зазначити, що питання вiдповiдальностi за порушен�
ня законодавства про приватизацiю та умов договорiв купiвлi�
продажу вирiшуються в законодавствi по�рiзному, в залежнос�
тi вiд того, йдеться про об’єкти малої чи «великої» приватизацiї.

Згiдно з пунктом 4 статтi 29 Закону «Про приватизацiю дер�
жавного майна» покупцi, що не сплатили за об’єкт приватизацiї,
придбаний шляхом викупу, на аукцiонi або за конкурсом, про�
тягом 60 днiв з моменту укладення чи реєстрацiї вiдповiдної
угоди сплачують на користь органу приватизацiї неустойку у
розмiрi i порядку, встановлених постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 21 серпня 1997 р. № 910 «Про порядок сплати i роз�
мiр неустойки за повну або часткову несплату покупцями кош�
тiв за об’єкти приватизацiї»1, а саме: розмiр неустойки становить
20 вiдсоткiв цiни, за яку куплено цей об’єкт. Неустойка сплачу�
ється протягом двадцяти календарних днiв з моменту закiнчен�
ня термiну сплати коштiв за об’єкт приватизацiї та зараховуєть�
ся до позабюджетного Державного фонду приватизацiї.

Якщо внесена сума за придбаний об’єкт приватизацiї менша
вiд суми неустойки, сплатi пiдлягає рiзниця мiж сумою неустой�
ки та внесеною сумою, а якщо вона перевищує суму неустойки,
рiзниця повертається покупцю протягом двадцяти календарних
днiв з моменту закiнчення термiну сплати коштiв за придбаний
об’єкт приватизацiї.

Рiшення про викуп об’єкта або результати конкурсу, аукцiо�
ну в таких випадках пiдлягають анулюванню (абз. 2 п. 4 ст. 29
Закону «Про приватизацiю державного майна»). Стосовно долi
укладеного договору купiвлi�продажу Закон у аналiзованiй стат�
тi не мiстить нiяких вказiвок. На мою думку, в цьому випадку
має застосовуватися норма пункту 5 статтi 27 зазначеного За�
кону щодо розiрвання на вимогу однiєї з сторiн договору «в разi
невиконання iншою стороною зобов’язань, передбачених дого�
вором купiвлi�продажу, у визначенi строки».

При повному або частковому невиконаннi умов договорiв ку�
пiвлi�продажу встановлюється така вiдповiдальнiсть покупцiв:

у разi порушення встановлених умовами договору купiвлi�
продажу строкiв внесення iнвестицiй у встановленому обсязi
покупцями сплачується пеня у розмiрi 0,1 вiдсотка вартостi не
внесених iнвестицiй за кожний день прострочення;
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у разi розiрвання договору купiвлi�продажу у зв’язку з не�
виконанням умов договору щодо внесення iнвестицiй внесенi
частково iнвестицiї не повертаються, а в разi невнесення iнвес�
тицiй на день подачi позову про розiрвання договору покупець
сплачує штраф у розмiрi 10 вiдсоткiв загального обсягу iнвес�
тицiй;

у разi недотримання покупцем зобов’язань щодо збережен�
ня протягом визначеного перiоду профiлю дiяльностi привати�
зованого об’єкта покупець сплачує штраф у розмiрi 10 вiдсоткiв
вартостi придбаного майна.

Зазначенi штрафи перераховуються до Державного бюдже�
ту України.

Збитки, заподiянi порушенням законодавства про привати�
зацiю, а також витрати щодо забезпечення збереження об’єктiв
приватизацiї на перiод до моменту передачi майна, пiдлягають
вiдшкодуванню за позовами заiнтересованих осiб у порядку, пе�
редбаченому законодавством України.

Порушення встановленого законодавством порядку прива�
тизацiї або прав покупцiв є пiдставою для визнання недiйсним
договору купiвлi�продажу об’єкта приватизацiї в порядку, перед�
баченому законодавством України. В зв’язку з цим уявляється
невдалою норма п. 5 ст. 27 Закону «Про приватизацiю держав�
ного майна» в частинi визнання недiйсним договору купiвлi�
продажу в разi невиконання стороною зобов’язань, передбаче�
них договором купiвлi�продажу, у визначенi строки.

У разi розiрвання в судовому порядку договору купiвлi�про�
дажу у зв’язку з невиконанням покупцем договiрних зобов’язань
приватизований об’єкт пiдлягає поверненню у державну влас�
нiсть. Вiдносини, пов’язанi з поверненням у державну власнiсть
об’єкта приватизацiї, вiдчуженого за результатами його прода�
жу на аукцiонi, за конкурсом або шляхом викупу, у разi розi�
рвання договору купiвлi�продажу цього об’єкта за рiшенням су�
ду, арбiтражного суду у зв’язку з невиконанням умов договору
або визнання судом, господарським судом його недiйсним, ре�
гулюються Порядком повернення у державну власнiсть об’єк�
тiв приватизацiї у разi розiрвання або визнання недiйсними до�
говорiв купiвлi�продажу таких об’єктiв, затвердженим постано�
вою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2001 р. № 321.
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Законом «Про приватизацiю невеликих державних пiдпри�
ємств (малу приватизацiю)» встановлено, що у разi невиконан�
ня покупцем передбачених договором купiвлi�продажу зобов’я�
зань щодо строку внесення iнвестицiй у встановленому обсязi
вiн сплачує на користь мiсцевого бюджету пеню у розмiрi 0,1 вiд�
сотка вартостi не внесених у строк iнвестицiй за кожний день
прострочення.

При недотриманнi покупцем зобов’язань щодо збереження
протягом визначеного термiну кiлькостi робочих мiсць (за ви�
нятком скорочення робочих мiсць, пов’язаного iз санацiєю та
реструктуризацiєю пiдприємства) вiн сплачує штраф у розмiрi
12�кратної суми середньої заробiтної плати кожного звiльнено�
го працiвника та у мiсячний термiн поновлює кiлькiсть скоро�
чених робочих мiсць. Кошти вiд штрафних санкцiй перерахову�
ються на рахунок служби зайнятостi за мiсцезнаходженням при�
ватизованого об’єкта.

Зобов’язання покупця, передбаченi договором купiвлi�про�
дажу, зберiгають свою дiю для осiб, якi придбають об’єкт у разi
його подальшого вiдчуження протягом термiну дiї цих зобов’я�
зань.

Особливiстю договорiв купiвлi�продажу об’єктiв привати�
зацiї є те, що державний орган приватизацiї з одного боку є сто�
роною такого договору (продавцем), а з iншого — здiйснює кон�
троль за виконанням його умов.

Щодо договорiв купiвлi�продажу об’єктiв приватизацiї ви�
користовується примiрна та типова договiрна документацiя.

Так, наказом Фонду державного майна України вiд 28 бе�
резня 2005 р. № 689 затверджений Примiрний договiр купiв�
лi�продажу пакета акцiй вiдкритого акцiонерного товариства за
конкурсом.

Стосовно iнших об’єктiв приватизацiї наказом Фонду держав�
ного майна України вiд 22 серпня 2005 р. № 24111 затвердженi:

Примiрний договiр купiвлi�продажу цiлiсного майнового
комплексу, що пiдлягає продажу за конкурсом;

Примiрний договiр купiвлi�продажу цiлiсного майнового
комплексу, що пiдлягає продажу на аукцiонi;

Примiрний договiр купiвлi�продажу цiлiсного майнового
комплексу, що пiдлягає продажу шляхом викупу;
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Примiрний договiр купiвлi�продажу окремого iндивiдуаль�
но визначеного майна, у тому числi будiвлi (споруди, примiщен�
ня), що пiдлягає продажу за конкурсом;

Примiрний договiр купiвлi�продажу окремого iндивiдуаль�
но визначеного майна, у тому числi будiвлi (споруди, примiщен�
ня), що пiдлягає продажу на аукцiонi;

Примiрний договiр купiвлi�продажу окремого iндивiдуаль�
но визначеного майна, у тому числi будiвлi (споруди, примiщен�
ня), що пiдлягає продажу шляхом викупу;

Примiрний договiр купiвлi�продажу об’єкта незавершеного
будiвництва, що пiдлягає продажу за конкурсом;

Примiрний договiр купiвлi�продажу об’єкта незавершеного
будiвництва, що пiдлягає продажу на аукцiонi;

Примiрний договiр купiвлi�продажу об’єкта незавершеного
будiвництва, що пiдлягає продажу шляхом викупу.

Використання типової та примiрної договiрної документа�
цiї при укладаннi договорiв купiвлi�продажу державного майна
дозволяє унiфiкувати їх умови, забезпечити рiвнiсть прав та обо�
в’язкiв продавцiв i покупцiв щодо рiзних за характером об’єктiв
приватизацiї

В судовiй практицi досить значну кiлькiсть складають спра�
ви про визнання угод приватизацiї недiйсними. Саме справи у
цих спорах є найбiльш конфлiктними та складними, оскiльки
зачiпають не тiльки iнтереси продавця i покупця, але й еконо�
мiчнi iнтереси держави, майновi iнтереси великих груп грома�
дян, трудових колективiв.

Загальнi пiдстави i наслiдки недiйсностi правочинiв встанов�
ленi нормами ЦК, а також (щодо наслiдкiв визнання господар�
ського зобов’язання недiйсним) ст. 208 ГК.

Вiдповiднiсть чи невiдповiднiсть правочину вимогам зако�
нодавства має оцiнюватись господарським судом стосовно за�
конодавства, яке дiяло на момент вчинення спiрного правочи�
ну (укладення договору). У разi, коли пiсля укладення дого�
вору набрав чинностi акт законодавства, норми якого iнакше
регулюють договiрнi вiдносини, нiж тi, що дiяли в момент укла�
дення договору, сторони мають право керуватися умовами до�
говору, а не цим нормативним актом, якщо останнiй не передба�
чає iншого.

Тут варто зупинитися на найпоширенiших обставинах, з яки�
ми закон пов’язує визнання недiйсними угод приватизацiї.
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Вiдповiдно до статтi 27 Закону «Про приватизацiю держав�
ного майна» та пункту 1 статтi 23 Закону «Про приватизацiю
невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)» дого�
вiр купiвлi�продажу пiдлягає нотарiальному посвiдченню. Iз змiс�
ту статтi 27 можна зробити висновок, що зазначена вимога сто�
сується як договорiв купiвлi�продажу майна державного пiд�
приємства як цiлiсного майнового комплексу, так i договорiв
купiвлi�продажу пакету акцiй, акцiонерних товариств, створених
у процесi приватизацiї або корпоратизацiї. Саме з моментом но�
тарiального посвiдчення договорiв законодавець пов’язує у цих
випадках перехiд права власностi на приватизований об’єкт (п. 4
ст. 27 Закону «Про приватизацiю державного майна», п. 1 ст. 22.
Закону «Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств
(малу приватизацiю)»). Оскiльки обов’язковiсть нотарiальної
форми договору передбачена чинним законодавством, у разi недо�
держання сторонами цiєї вимоги закону такий договiр є нiкчем�
ним (ч. 1 ст. 220 ЦК).

Законодавство про приватизацiю передбачає реєстрацiю окре�
мих видiв угод. Так, вiдповiдно до пункту 7 статтi 23 Закону
«Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу
приватизацiю)» договiр купiвлi�продажу пiдлягає реєстрацiї вiд�
повiдною мiсцевою радою. Згiдно з ч. 1 ст. 210 ЦК такий право�
чин є вчиненим з моменту його державної реєстрацiї. На нашу
думку, недотримання цiєї вимоги законодавства свiдчить про те,
що угода приватизацiї не укладена, i не може слугувати пiдста�
вою для визнання незареєстрованої угоди недiйсною.

В контекстi визнання недiйсними договорiв купiвлi�прода�
жу державного майна певний iнтерес становить стаття 20 Закону
«Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу
приватизацiю)», змiст якої породив дискусiю щодо застосуван�
ня норм цiєї статтi в судовiй практицi. У цiй статтi, яка назива�
ється «Припинення та визнання недiйсними угод, укладених на
аукцiонi, конкурсi», наведений перелiк порушень, якi можуть бу�
ти пiдставою для визнання судом недiйсними угод, укладених
на аукцiонi, конкурсi:

не виконано вимог щодо змiсту iнформацiї, передбаченої стат�
тею 15 цього Закону, та термiну її опублiкування;

об’єкт включено до вiдповiдного перелiку об’єктiв, що пiд�
лягають приватизацiї, з порушенням чинного законодавства;

покупець не визнається як такий згiдно з законодавством
про приватизацiю;
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iстотно порушувались iншi правила оголошення та прове�
дення аукцiону, конкурсу, передбаченi цим Законом.

Про якi ж угоди, укладенi на аукцiонi, конкурсi, йдеться в
цiй статтi? Одна з висловлених з цього приводу думок зводиться
до того, що передбаченi статтею 20 Закону «Про приватизацiю
невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)» уго�
ди — це тi, якi пов’язанi з органiзацiєю та проведенням аукцiо�
ну, конкурсу, але аж нiяк не договори купiвлi�продажу об’єктiв
приватизацiї.

З такою думкою варто погодитися, виходячи з того, що за
юридичною природою органiзацiя та проведення аукцiону, кон�
курсу являє собою сукупнiсть дiй (юридичних фактiв), якi по�
роджують певнi правовiдносини (права i обов’язки). Такi дiї учас�
никiв конкурсу, аукцiону, органiв приватизацiї, спрямованi на
встановлення, змiну або припинення цивiльних прав або обо�
в’язкiв, слiд вважати угодами, про якi йде мова в статтi 20 Закону
«Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу
приватизацiю)». До них, зокрема, можна вiднести, iнформацiй�
не повiдомлення органу приватизацiї про проведення аукцiону,
конкурсу, звернене до невизначеного кола осiб, якi вiдповiдно
до законодавства є потенцiйними покупцями об’єкта привати�
зацiї i за певних умов набувають права стати учасниками аукцiо�
ну, конкурсу.

Як угоду слiд розглядати внесення учасником аукцiону, кон�
курсу застави в розмiрi 10% початкової цiни продажу об’єкта.

Пунктом 6 статтi 17 Закону «Про приватизацiю невеликих
державних пiдприємств (малу приватизацiю)» передбачено ве�
дення протоколу пiд час аукцiону, який пiдписується лiцитато�
ром та покупцем (його представником). Пiдписання протоко�
лу аукцiону, до якого заноситься результат торгiв (цiна прода�
жу, вiдомостi про покупця, який одержав право на придбання
об’єкта) також слiд вважати угодою.

Договiр купiвлi�продажу об’єкта приватизацiї не може на�
лежати до угод, укладених на аукцiонi, конкурсi, у розумiннi
статтi 20 Закону «Про приватизацiю невеликих державних пiд�
приємств (малу приватизацiю)», оскiльки вiдповiдно до статтi 23
зазначеного Закону цей договiр укладається у п’ятиденний тер�
мiн з дня затвердження органом приватизацiї результатiв аук�
цiону, конкурсу. Таким чином, проведення аукцiону, конкурсу
i укладання договору купiвлi�продажу об’єкта приватизацiї за
часом не спiвпадають.
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Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Назвiть основнi нормативно�правовi акти законодавства про
приватизацiю.

2. Якi об’єкти державної власностi пiдлягають приватизацiї?
3. Назвiть основнi повноваження державних органiв привати�

зацiї.
4. Якi особи можуть бути покупцями в процесi приватизацiї дер�

жавного майна?
5. Наявнiсть яких стадiй передбачає процес приватизацiї дер�

жавного майна?
6. Якими способами може здiйснюватися приватизацiя держав�

ного майна?
7. Якi умови включаються до договору купiвлi�продажу цiлiс�

ного майнового комплексу?
8. Якi умови включаються до договору купiвлi�продажу об’єкта

малої приватизацiї?
9. Яка вiдповiдальнiсть покупцiв встановлена за невиконання

умов договору купiвлi�продажу об’єкта приватизацiї?
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ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÐÅÆÈÌ ÖIÍÍÈÕ ÏÀÏÅÐIÂ
Ó ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊIÉ ÄIßËÜÍÎÑÒI

§ 1. Поняття та види цiнних паперiв

Цiннi папери є особливим видом майна суб’єктiв господарю�
вання (ч. 7 ст. 139 ГК). Їх правовому режиму присвяченi, зокре�
ма, положення Глави 17 ГК (ст.163—166), а також норми Гла�
ви 14 (ст.194—198) ЦК України. Вiдносини, що виникають пiд
час розмiщення та обiгу цiнних паперiв, регулюються Законом
України вiд 23 лютого 2006 р. «Про цiннi папери та фондовий
ринок».

Суб’єкти господарювання, якщо це входить до їх компетен�
цiї, мають право випускати (емiтувати) цiннi папери, реалiзо�
вувати їх, а також придбавати цiннi папери, випущенi iншими
суб’єктами господарювання.

Цiнним папером є документ встановленої форми з вiдповiд�
ними реквiзитами, що посвiдчує грошове або iнше майнове пра�
во i визначає взаємовiдносини мiж особою, яка його випусти�
ла (видала), i власником та передбачає виконання зобов’язань
згiдно з умовами його випуску, а також можливiсть передачi прав,
що випливають з цього документа iншим особам (ч. 1 ст. 194 ЦК).

Цiнний папiр вiдрiзняється вiд iнших документiв тим, що
вiн завжди є документом майнового характеру. Але на вiдмiну
вiд iнших документiв, що фiксують певнi майновi права (борго�
вих розписок, страхових полiсiв, заповiтiв тощо), цiнний папiр
може бути реалiзований лише шляхом його пред’явлення. Iнакше
кажучи, цiнний папiр — це такий документ, пред’явлення якого
потрiбне для здiйснення засвiдченого ним майнового права.

Цiнний папiр має бути складений у визначенiй законом фор�
мi i повинен мати всi необхiднi реквiзити, перелiк яких щодо кон�
кретних видiв цiнних паперiв встановлюється законодавством.

Однiєю з головних ознак цiнного паперу є те, що в ньому
мають бути чiтко засвiдченi права володiння або вiдносини по�
зики чи визначенi тi юридичнi можливостi, на здiйснення яких
має право законний володiлець цiнного паперу (одержання до�
ходу у виглядi дивiдендiв або процентiв чи певного майна).



Цiннi папери характеризуються також можливiстю переда�
чi грошових та iнших прав, що випливають з цих документiв,
iншим особам. Способи передачi та можливi обмеження щодо
передачi залежать вiд виду цiнного паперу i можуть бути рiзни�
ми — вiд вiльного обiгу до повного iндосаменту або до заборони
передачi iншим особам.

Як зазначалося вище, здiйснення суб’єктивного права, засвiд�
ченого або передбаченого цiнним папером, можливе лише шля�
хом пред’явлення цiнного паперу. Тому втрата цiнного паперу,
за загальним правилом, тягне за собою неможливiсть реалiзува�
ти втiлене в ньому право. Разом з тим закон передбачає можли�
вiсть вiдновлення iменних цiнних паперiв, яке провадиться дер�
жавними органами, пiдприємствами, установами i органiзацiя�
ми, що випустили цi папери. Що стосується особи, яка втратила
цiнний папiр на пред’явника або вексель, то вона може в порядку,
встановленому Главою 7 Роздiлу IV Цивiльного процесуально�
го кодексу України вiд 18 березня 2004 р., просити суд про ви�
знання папера недiйсним i про вiдновлення її прав на втраче�
ний цiнний папiр.

Види цiнних паперiв закрiпленi в ст. 3 Закону України «Про
цiннi папери та фондовий ринок», згiдно з якою цiннi папери по�
дiляються:

а) за порядком їх розмiщення (видачi) на:
— емiсiйнi;
— неемiсiйнi.
Емiсiйнi цiннi папери — цiннi папери, що посвiдчують одна�

ковi права їх власникiв у межах одного випуску стосовно особи,
яка бере на себе вiдповiднi зобов’язання (емiтент). До емiсiйних
цiнних паперiв належать акцiї; облiгацiї пiдприємств; облiгацiї
мiсцевих позик; державнi облiгацiї України; iпотечнi сертифi�
кати; iпотечнi облiгацiї; сертифiкати фондiв операцiй з нерухо�
мiстю (сертифiкати ФОН); iнвестицiйнi сертифiкати; казначей�
ськi зобов’язання України;

б) за формою iснування на:
— документарнi;
— бездокументарнi;
в) за формою випуску:
— на пред’явника (права, посвiдченi цим цiнним папером,

належать його пред’явниковi);
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— iменнi (права, посвiдченi цим цiнним папером, належать
особi, зазначенiй у цiнному паперi);

— ордернi (права, посвiдченi цим цiнним папером, належать
особi, зазначенiй у цiнному паперi, яка може сама здiйснити цi
права або призначити своїм розпорядженням (наказом) iншу
уповноважену особу.

Як зазначено в ч. 2 ст. 163 ГК, в Українi можуть випускати�
ся i перебувати в обiгу пайовi, борговi та iншi цiннi папери. Шир�
ший, хоч теж неповний, перелiк груп цiнних паперiв, що можуть
бути в обiгу в Українi, встановлює ч. 1 ст. 195 ЦК. Це, зокрема,
такi групи1:

1) пайовi цiннi папери — цiннi папери, якi посвiдчують участь
їх власника у статутному капiталi (крiм iнвестицiйних сертифi�
катiв), надають власнику право на участь в управлiннi емiтен�
том i отримання частини прибутку, зокрема у виглядi дивiден�
дiв, та частини майна у разi лiквiдацiї емiтента. До цiєї групи
вiдносяться акцiя та iнвестицiйний сертифiкат.

Акцiя — це iменний цiнний папiр, який посвiдчує майновi
права його власника (акцiонера), що стосуються акцiонерного
товариства, включаючи право на отримання частини прибутку
акцiонерного товариства у виглядi дивiдендiв та право на отри�
мання частини майна акцiонерного товариства у разi його лiк�
вiдацiї, право на управлiння акцiонерним товариством, а також
немайновi права, передбаченi Цивiльним кодексом України та
законом, що регулює питання створення, дiяльностi та припи�
нення акцiонерних товариств (ч. 1 ст. 6 Закону України «Про
цiннi папери та фондовий ринок»).

Емiтентом акцiй є тiльки акцiонерне товариство. Порядок
прийняття вiдповiдним органом акцiонерного товариства рiшен�
ня про розмiщення акцiй визначається законом, що регулює пи�
тання утворення, дiяльностi та припинення акцiонерних това�
риств.

Акцiя має номiнальну вартiсть, установлену в нацiональнiй
валютi. Мiнiмальна номiнальна вартiсть акцiї не може бути ме�
ншою, нiж одна копiйка.

Акцiонерне товариство розмiщує тiльки iменнi акцiї. Режим
iменних акцiй має на увазi спецiальнi правила їх вiдчуження.
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Власники iменних акцiй в принципi вiльно розпоряджаються
ними (продають, передають, вiдчужують iншим способом), але
з дотриманням цих правил.

Обiг iменних акцiй фiксується або товариством (емiтентом),
яке зобов’язане вести реєстр власникiв iменних цiнних паперiв,
або реєстратором (юридичною особою—суб’єктом пiдприємни�
цької дiяльностi, який одержав у встановленому порядку дозвiл
на ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв), якому
емiтент доручає ведення реєстру шляхом укладення вiдповiд�
ного договору (п. 1 ст. 9 Закону України вiд 10 грудня 1997 р.
«Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi елект�
ронного обiгу цiнних паперiв в Українi»1).

Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, зокрема, мiстить
iнформацiю про емiтента; iнформацiю про реєстратора; iнфор�
мацiю про випуск (категорiю) цiнних паперiв, для якого скла�
дено реєстр; iнформацiю про власникiв iменних цiнних паперiв,
зареєстрованих у системi реєстру; iнформацiю про номiнальних
утримувачiв; iнформацiю про власникiв iменних цiнних папе�
рiв�клiєнiв номiнальних утримувачiв; iнформацiю iменнi цiннi
папери, якi облiковуються на особовому рахунку емiтента (п. 3.3
Положення про порядок ведення реєстрiв власникiв iменних
цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 26 травня 1998 р. № 60).

Реєстрацiї пiдлягає i передача (трансферт) акцiй iншим осо�
бам, тобто перехiд прав участi. Права на участь в управлiннi,
одержання дивiдендiв тощо, якi випливають з iменних акцiй, мо�
жуть бути реалiзованi з моменту внесення змiн до реєстру влас�
никiв iменних цiнних паперiв (п. 1 ст. 5 Закону «Про Нацiо�
нальну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу
цiнних паперiв в Українi»).

Якщо умовами емiсiї спецiально не зазначено, що iменнi ак�
цiї, випущенi в документарнiй формi, не пiдлягають передачi,
передача новому власнику здiйснюється шляхом повного iндо�
саменту. В цьому разi пiдставою для внесення у систему реєст�
ру записiв про передачу прав власностi на акцiї є передавальне
доручення вiд зареєстрованої особи або уповноваженої нею осо�
би, а також надання самих акцiй (сертифiката акцiй). Пiдставою
для внесення змiн в реєстр, крiм передавального доручення, є та�
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кi документи: договiр купiвлi�продажу; договiр дарування; дого�
вiр мiни; договiр застави; рiшення суду та iншi документи згiд�
но з чинним законодавством України.

У сертифiкатi акцiї зазначаються вид цiнного паперу, най�
менування та мiсцезнаходження акцiонерного товариства, серiя
i номер сертифiката, номер i дата випуску, мiжнародний iденти�
фiкацiйний номер цiнного паперу, тип i номiнальна вартiсть ак�
цiї, iм’я власника, кiлькiсть акцiй, що випускаються.

Акцiонерне товариство розмiщує акцiї двох типiв — простi
та привiлейованi.

Простi акцiї надають їх власникам право на отримання час�
тини прибутку акцiонерного товариства у виглядi дивiдендiв,
на участь в управлiннi акцiонерним товариством, на отримання
частини майна акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї та
iншi права, передбаченi законом, що регулює питання створен�
ня, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств. Простi ак�
цiї надають їх власникам однаковi права.

Простi акцiї не пiдлягають конвертацiї у привiлейованi ак�
цiї або iншi цiннi папери акцiонерного товариства.

Привiлейованi акцiї надають їх власникам переважнi, стосовно
власникiв простих акцiй, права на отримання частини прибутку
акцiонерного товариства у виглядi дивiдендiв та на отримання
частини майна акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї, а
також надають права на участь в управлiннi акцiонерним това�
риством у випадках, передбачених статутом i законом, який ре�
гулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонер�
них товариств.

Акцiонерне товариство розмiщує привiлейованi акцiї рiзних
класiв (з рiзним обсягом прав), якщо така можливiсть передба�
чена його статутом. У такому разi умовою їх розмiщення є чер�
говiсть отримання дивiдендiв i виплат з майна лiквiдованого то�
вариства для кожного класу привiлейованих акцiй, розмiщених
акцiонерним товариством, яка встановлюється статутом това�
риства. Залежно вiд умов розмiщення привiлейованi акцiї пев�
них класiв можуть бути конвертованi у простi акцiї або у привi�
лейованi акцiї iнших класiв.

Частка привiлейованих акцiй у статутному капiталi акцiо�
нерного товариства не може перевищувати 25 вiдсоткiв.

Реєстрацiю випуску акцiй здiйснює Державна комiсiя з цiн�
них паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку.
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Обiг акцiй дозволяється пiсля реєстрацiї Державною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмi�
щення акцiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй.

Особливостi емiсiї, обiгу, облiку та викупу акцiй корпоратив�
них iнвестицiйних фондiв визначаються законодавством.

Iнвестицiйний сертифiкат — цiнний папiр, який розмiщу�
ється iнвестицiйним фондом, iнвестицiйною компанiєю, компа�
нiєю з управлiння активами пайового iнвестицiйного фонду та
посвiдчує право власностi iнвестора на частку в iнвестицiйному
фондi, взаємному фондi iнвестицiйної компанiї та пайовому iн�
вестицiйному фондi.

Емiтентом iнвестицiйних сертифiкатiв виступає iнвестицiй�
ний фонд, iнвестицiйна компанiя або компанiя з управлiння ак�
тивами пайового iнвестицiйного фонду.

Кiлькiсть проголошених iнвестицiйних сертифiкатiв пайо�
вого iнвестицiйного фонду зазначається у проспектi емiсiї.

Строк розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв вiдкритого та
iнтервального пайових iнвестицiйних фондiв не обмежується.

Iнвестицiйнi сертифiкати можуть надавати його власнику
право на отримання доходу у виглядi дивiдендiв. Дивiденди за
iнвестицiйними сертифiкатами вiдкритого та iнтервального па�
йового iнвестицiйних фондiв не нараховуються i не сплачуються.

Розмiщення похiдних (деривативiв) цiнних паперiв, базо�
вим активом яких є право на отримання iнвестицiйних серти�
фiкатiв, не допускається.

Особливостi емiсiї, розмiщення, обiгу, облiку та погашення
iнвестицiйних сертифiкатiв визначаються вiдповiдним законо�
давством1. В лiтературi справедливо зазначається на вiдсутнiсть
у iнвестицiйного сертифiката таких ознак пайового цiнного па�
перу як засвiдчення участi у статутному капiталi, права власни�
ка такого цiнного паперу на участь в управлiннi емiтентом та на
одержання частини прибутку, а також частини майна при лiквi�
дацiї емiтента2.

У господарському обiгу багатьох країн знаходиться такий
вид цiнного паперу, як депозитарне свiдоцтво (розписка) — до�
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кумент, який випускається iноземною депозитарною установою
згiдно iз законодавством вiдповiдної держави на акцiї товари�
ства;

2) борговi цiннi папери — цiннi папери, що посвiдчують вiд�
носини позики i передбачають зобов’язання емiтента сплатити
у визначений строк кошти вiдповiдно до зобов’язання. До бор�
гових цiнних паперiв вiдносяться: а) облiгацiї пiдприємств; б) дер�
жавнi облiгацiї України; в) облiгацiї мiсцевих позик; г) казна�
чейськi зобов’язання України; ґ) ощаднi (депозитнi) сертифi�
кати; д) векселi.

Облiгацiя — це цiнний папiр, що посвiдчує внесення його
власником грошей, визначає вiдносини позики мiж власником
облiгацiї та емiтентом, пiдтверджує зобов’язання емiтента пове�
рнути власниковi облiгацiї її номiнальну вартiсть у передбаче�
ний умовами розмiщення облiгацiй строк та виплатити доход за
облiгацiєю, якщо iнше не передбачено умовами розмiщення.

Облiгацiї розмiщуються у документарнiй або бездокумен�
тарнiй формi.

Емiтент, у порядку, встановленому Державною комiсiєю з цiн�
них паперiв та фондового ринку, може розмiщувати вiдсотковi,
цiльовi та дисконтнi облiгацiї.

Вiдсотковi облiгацiї — облiгацiї, за якими передбачається ви�
плата вiдсоткових доходiв.

Цiльовi облiгацiї — облiгацiї, виконання зобов’язань за яки�
ми дозволяється товарами та/або послугами вiдповiдно до ви�
мог, встановлених умовами розмiщення таких облiгацiй.

Дисконтнi облiгацiї — облiгацiї, що розмiщуються за цiною,
нижчою нiж їх номiнальна вартiсть. Рiзниця мiж цiною придбан�
ня та номiнальною вартiстю облiгацiї виплачується власнику об�
лiгацiї пiд час її погашення i становить доход (дисконт) за облi�
гацiєю.

Облiгацiї можуть розмiщуватися з фiксованим строком по�
гашення, єдиним для всього випуску. Дострокове погашення об�
лiгацiй за вимогою їх власникiв дозволяється у разi, коли така
можливiсть передбачена умовами розмiщення облiгацiй, якими
визначенi порядок встановлення цiни дострокового погашення
облiгацiй i строк, у який облiгацiї можуть бути пред’явленi для
дострокового погашення.

Погашення облiгацiй може здiйснюватися грошима або май�
ном вiдповiдно до умов розмiщення облiгацiй.
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Облiгацiя має номiнальну вартiсть, визначену в нацiональ�
нiй валютi, а якщо це передбачено умовами розмiщення облiга�
цiй — в iноземнiй валютi. Мiнiмальна номiнальна вартiсть облi�
гацiї не може бути меншою, нiж одна копiйка.

Емiтент може розмiщувати iменнi облiгацiї та облiгацiї на
пред’явника. Обiг облiгацiй дозволяється пiсля реєстрацiї Дер�
жавною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про
результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєст�
рацiю випуску облiгацiй.

У сертифiкатi облiгацiї зазначаються назва виду цiнного па�
перу, найменування та мiсцезнаходження емiтента, мiжнарод�
ний iдентифiкацiйний номер цiнного паперу, номiнальна вар�
тiсть облiгацiї, загальна сума випуску, строк погашення, роз�
мiр та строки виплати вiдсоткiв (для вiдсоткової облiгацiї), дата
прийняття рiшення про розмiщення облiгацiй, серiя та номер
сертифiката облiгацiї, пiдпис керiвника емiтента або iншої упов�
новаженої особи, засвiдчений печаткою емiтента.

Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
можуть встановлюватися додатковi реквiзити сертифiката об�
лiгацiї.

У сертифiкатi iменної облiгацiї обов’язково зазначається iм’я
власника.

До сертифiката вiдсоткової облiгацiї на пред’явника дода�
ється купон (купонний лист). У купонi (купонному листi) за�
значаються серiя та номер сертифiката облiгацiї, за якою випла�
чуються вiдсотки, найменування i мiсцезнаходження емiтента,
строки виплати вiдсоткiв. На кожному купонi (купонному листi)
зазначається його порядковий номер.

Продаж облiгацiй здiйснюється в нацiональнiй валютi, а як�
що це передбачено законодавством та умовами їх розмiщення, —
в iноземнiй валютi.

Вiдповiдно до ст. 8 Закону України «Про цiннi папери та
фондовий ринок» облiгацiї пiдприємств розмiщуються юридич�
ними особами тiльки пiсля повної сплати свого статутного ка�
пiталу.

Облiгацiї пiдприємств пiдтверджують зобов’язання емiтен�
та за ними та не дають право на участь в управлiннi емiтентом.

Не допускається розмiщення облiгацiй пiдприємств для фор�
мування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також по�
криття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування
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доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господар�
ської дiяльностi.

Юридична особа має право розмiщувати облiгацiї на су�
му, яка не перевищує трикратного розмiру власного капiталу
або розмiру забезпечення, що надається їй з цiєю метою третiми
особами.

Умови розмiщення облiгацiй, що розмiщуються акцiонер�
ним товариством, можуть передбачати можливiсть їх конверта�
цiї в акцiї акцiонерного товариства (конвертованi облiгацiї).

Рiшення про розмiщення облiгацiй пiдприємств приймаєть�
ся вiдповiдним органом управлiння емiтента згiдно з нормами
законiв, що регулюють порядок створення, дiяльностi та припи�
нення юридичних осiб вiдповiдної органiзацiйно�правової форми.

Реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств здiйснює Дер�
жавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установ�
леному нею порядку.

Стаття 9 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ри�
нок» вiдносить до облiгацiй мiсцевих позик облiгацiї внутрiшнiх
та зовнiшнiх мiсцевих позик.

Рiшення про розмiщення облiгацiй мiсцевих позик приймає
Верховна Рада Автономної Республiки Крим або мiська рада
вiдповiдно до вимог, установлених бюджетним законодавством.

Реєстрацiю випуску облiгацiй мiсцевих позик здiйснює Дер�
жавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установ�
леному нею порядку.

Особливостi погашення та реалiзацiї прав за облiгацiями мiс�
цевих позик визначаються умовами їх розмiщення.

Державнi облiгацiї України можуть бути:
довгостроковi — понад п’ять рокiв;
середньостроковi — вiд одного до п’яти рокiв;
короткостроковi — до одного року (ч. 1 ст. 10 Закону Украї�

ни «Про цiннi папери та фондовий ринок»).
Державнi облiгацiї України подiляються на облiгацiї внут�

рiшнiх державних позик України, облiгацiї зовнiшнiх держав�
них позик України та цiльовi облiгацiї внутрiшнiх державних
позик України.

Облiгацiї внутрiшнiх державних позик України — держав�
нi цiннi папери, що розмiщуються виключно на внутрiшньому
фондовому ринку i пiдтверджують зобов’язання України що�
до вiдшкодування пред’явникам цих облiгацiй їх номiнальної
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вартостi з виплатою доходу вiдповiдно до умов розмiщення об�
лiгацiй.

Цiльовi облiгацiї внутрiшнiх державних позик України — об�
лiгацiї внутрiшнiх державних позик, емiсiя яких є джерелом
фiнансування дефiциту державного бюджету в обсягах, перед�
бачених на цю мету законом про Державний бюджет України
на вiдповiдний рiк, та в межах граничного розмiру державного
боргу.

Основним реквiзитом цiльових облiгацiй внутрiшнiх дер�
жавних позик України є зазначення передбаченого законом про
Державний бюджет України на вiдповiдний рiк напряму вико�
ристання залучених вiд розмiщення таких облiгацiй коштiв.

Кошти, залученi до Державного бюджету України вiд розмi�
щення цiльових облiгацiй внутрiшнiх державних позик Украї�
ни, використовуються виключно для фiнансування державних
або регiональних програм i проектiв на умовах їх повернення в
обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бю�
джет України на вiдповiдний рiк. Фiнансування здiйснюється
вiдповiдно до кредитних договорiв, що укладаються мiж держа�
вою в особi Мiнiстерства фiнансiв України та отримувачем ко�
штiв. Умови кредитних договорiв повиннi вiдповiдати умовам
випуску цiльових облiгацiй внутрiшнiх державних позик Укра�
їни з обов’язковим установленням дати обслуговування та по�
гашення кредиту за п’ять днiв до дати обслуговування та пога�
шення цiльових облiгацiй внутрiшнiх державних позик України.

Облiгацiї зовнiшнiх державних позик України — державнi бор�
говi цiннi папери, що розмiщуються на мiжнародних фондових
ринках i пiдтверджують зобов’язання України вiдшкодувати
пред’явникам цих облiгацiй їх номiнальну вартiсть з виплатою
доходу вiдповiдно до умов випуску облiгацiй.

Емiсiя державних облiгацiй України є частиною бюджетно�
го процесу i не пiдлягає регулюванню Державною комiсiєю з цiн�
них паперiв та фондового ринку.

Емiсiя державних облiгацiй України регулюється законом
України про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк,
яким встановлюються граничнi розмiри державного зовнiшньо�
го та внутрiшнього боргу.

Рiшення про розмiщення облiгацiй зовнiшнiх та внутрiшнiх
державних позик України та умови їх випуску приймається згiд�
но з Бюджетним кодексом України.
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Розмiщення державних облiгацiй України здiйснюється у
разi дотримання на кiнець року граничних розмiрiв державного
зовнiшнього та внутрiшнього боргу, передбачених Верховною
Радою України в законi про Державний бюджет України на вiд�
повiдний рiк.

Умови розмiщення та погашення облiгацiй внутрiшнiх дер�
жавних позик України i цiльових облiгацiй внутрiшнiх державних
позик України, не визначенi умовами розмiщення, встановлюють�
ся Мiнiстерством фiнансiв України вiдповiдно до законодавства.

Нацiональний банк України виконує операцiї з обслугову�
вання державного боргу, пов’язанi з розмiщенням облiгацiй внут�
рiшнiх державних позик та цiльових облiгацiй внутрiшнiх дер�
жавних позик України, їх погашенням i виплатою доходiв за ни�
ми, а також провадить депозитарну дiяльнiсть щодо цих цiнних
паперiв. Порядок проведення операцiй, пов’язаних з розмiщен�
ням цих облiгацiй, встановлюється Нацiональним банком Украї�
ни за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України. Особли�
востi провадження депозитарної дiяльностi з державними облi�
гацiями України визначаються Державною комiсiєю з цiнних па�
перiв та фондового ринку разом з Нацiональним банком України.

Розмiщення, обслуговування та погашення облiгацiй зовнiш�
нiх державних позик України здiйснює Мiнiстерство фiнансiв
України, яке може залучати для цього банки, iнвестицiйнi ком�
панiї тощо. Вiдносини мiж Мiнiстерством фiнансiв України i ци�
ми органiзацiями регулюються вiдповiдними договорами.

Витрати на пiдготовку розмiщення, а також на розмiщення,
погашення державних облiгацiй України, виплату доходiв здiйс�
нюються вiдповiдно до умов розмiщення державних облiгацiй
України за рахунок коштiв, передбачених на такi цiлi у Держав�
ному бюджетi України.

Державнi облiгацiї України можуть бути iменними або на
пред’явника.

Державнi облiгацiї України розмiщуються у документарнiй
або бездокументарнiй формi.

Продаж облiгацiй внутрiшнiх державних позик здiйснюєть�
ся в нацiональнiй валютi, а облiгацiй зовнiшнiх державних по�
зик України — у валютi запозичення.

Виплата доходiв i погашення державних облiгацiй України
здiйснюються грошима або державними облiгацiями України iн�
ших видiв за згодою сторiн.
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Ощадний (депозитний) сертифiкат — цiнний папiр, який
пiдтверджує суму вкладу, внесеного у банк, i права вкладника
(власника сертифiката) на одержання зi спливом встановлено�
го строку суми вкладу та процентiв, встановлених сертифiка�
том, у банку, який його видав.

Ощаднi (депозитнi) сертифiкати розмiщуються на певний
строк (пiд вiдсотки, передбаченi умовами їх розмiщення). Ощад�
нi (депозитнi) сертифiкати можуть бути iменними або на пред’яв�
ника. Iменнi ощаднi (депозитнi) сертифiкати розмiщуються у
бездокументарнiй формi, а на пред’явника — у документарнiй.

В ощадному (депозитному) сертифiкатi у документарнiй
формi зазначаються вид цiнного паперу, найменування i мiсце�
знаходження банку, що випустив сертифiкат, серiя i номер сер�
тифiката, дата випуску, сума депозиту, процентна ставка, строк
отримання вкладу, пiдпис керiвника банку або iншої уповнова�
женої особи, засвiдчений печаткою банку.

Вiдступлення ощадного (депозитного) сертифiката здiйс�
нюється шляхом укладення договору мiж особою, що вiдступає
права за сертифiкатом, та особою, що набуває цi права.

Доход за ощадними (депозитними) сертифiкатами випла�
чується пiд час пред’явлення їх для оплати в банк, що розмiстив
цi сертифiкати.

У разi дострокового пред’явлення ощадного (депозитного)
сертифiката до оплати банк виплачує суму вкладу та вiдсотки
(за вкладами на вимогу), якщо умовами випуску сертифiката не
передбачено iнший розмiр вiдсоткiв.

Вексель — цiнний папiр, який посвiдчує безумовне грошове
зобов’язання векселедавця або його наказ третiй особi сплатити
пiсля настання строку платежу визначену суму власнику вексе�
ля (векселедержателю).

Векселi можуть бути простi або переказнi та iснують ви�
ключно у документарнiй формi.

Особливостi видачi та обiгу векселiв, здiйснення операцiй з
векселями, погашення вексельних зобов’язань та стягнення за
векселями визначаються законом.

3) iпотечнi цiннi папери — цiннi папери, випуск яких забез�
печено iпотечним покриттям (iпотечним пулом) та якi посвiд�
чують право власникiв на отримання вiд емiтента належних їм
коштiв. До iпотечних цiнних паперiв вiдносяться: a) iпотечнi об�
лiгацiї; б) iпотечнi сертифiкати; в) заставнi; г) сертифiкати ФОН.
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Заставна, як зазначено в ст. 20 Закону України вiд 5 червня
2003 р. «Про iпотеку»1 — це борговий цiнний папiр, який засвiд�
чує безумовне право його власника на отримання вiд боржника
виконання за основним зобов’язанням, за умови, що воно пiд�
лягає виконанню в грошовiй формi, а в разi невиконання основ�
ного зобов’язання — право звернути стягнення на предмет iпо�
теки. Заставна оформлюється, якщо її випуск передбачений iпо�
течним договором.

Заставна може передаватися її власником будь�якiй особi
шляхом вчинення iндосаменту вiдповiдно до Закону «Про iпо�
теку». Наступний власник заставної має тi ж права, що мав iпо�
текодержатель згiдно з договором, яким обумовлене основне
зобов’язання, та iпотечним договором, на пiдставi якого була
оформлена заставна.

У разi видачi заставної припиняються грошовi зобов’язання
боржника за договором, який обумовлює основне зобов’язання,
та виникають грошовi зобов’язання боржника щодо платежу за
заставною. Пiсля оформлення заставної виконання основного
зобов’язання та звернення стягнення на предмет iпотеки мо�
же бути здiйснено лише на пiдставi вимоги власника заставної.
Звернення стягнення на предмет iпотеки власником заставної
здiйснюється у порядку, встановленому роздiлом V Закону «Про
iпотеку».

Анулювання заставної i видача нової заставної здiйснюють�
ся за згодою мiж iпотекодавцем, боржником, якщо вiн є вiдмiн�
ним вiд iпотекодавця, та власником заставної. Вiдомостi про ану�
лювання заставної i видачу нової заставної пiдлягають держав�
нiй реєстрацiї у встановленому законом порядку.

Заставна не може видаватися, якщо iпотекою забезпечене
грошове зобов’язання, суму боргу за яким на момент укладення
iпотечного договору не визначено i яке не мiстить критерiїв, що
дозволяють визначити цю суму на конкретний момент.

Заставна пiдлягає державнiй реєстрацiї у встановленому за�
коном порядку разом з державною реєстрацiєю обтяження вiд�
повiдного нерухомого майна iпотекою. Пiсля реєстрацiї випус�
ку заставної її оригiнал передається iпотекодержателю.

Вiдповiдно до ст. 21 Закону «Про iпотеку» заставна склада�
ється в письмовiй формi в одному примiрнику на бланку стан�
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дартної форми, яка встановлюється Державною комiсiєю з цiн�
них паперiв та фондового ринку. На всiх оригiнальних примiр�
никах iпотечного договору робиться вiдмiтка про оформлення
заставної.

У заставнiй обов’язково мають мiститися такi реквiзити:
1) слово «Заставна» як складова частина назви документа

та визначення про зобов’язання боржника виконати перед iпо�
текодержателем у встановлений строк основне зобов’язання;

2) для iпотекодавця, боржника (якщо вiн є вiдмiнним вiд
iпотекодавця) та iпотекодержателя — юридичних осiб:

резидентiв — найменування, мiсцезнаходження та iдентифi�
кацiйний код в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та ор�
ганiзацiй України;

нерезидентiв — найменування, юридична адреса та держава,
де зареєстрована особа;

для iпотекодавця, боржника (якщо вiн є вiдмiнним вiд iпо�
текодавця) та iпотекодержателя — фiзичних осiб:

громадян України — прiзвище, iм’я, по батьковi, адреса по�
стiйного мiсця проживання та iндивiдуальний iдентифiкацiйний
номер у Державному реєстрi фiзичних осiб — платникiв подат�
кiв та iнших обов’язкових платежiв;

iноземцiв, осiб без громадянства — прiзвище, iм’я, по бать�
ковi (за наявностi), адреса їх постiйного мiсця проживання за ме�
жами України;

3) посилання на реквiзити iпотечного договору та договору,
що обумовлює основне зобов’язання;

4) опис предмета iпотеки, достатнiй для його iдентифiкацiї,
та/або його реєстрацiйнi данi;

5) змiст та розмiр основного зобов’язання, строк i порядок
його виконання;

6) спосiб звернення стягнення на предмет iпотеки, якщо вiн
передбачений iпотечним договором;

7) вiдмiтка про реєстрацiйний номер, дату та мiсце держав�
ної реєстрацiї обтяження нерухомого майна iпотекою (цей рек�
вiзит вноситься держателем вiдповiдного державного реєстру).

За згодою мiж iпотекодавцем та iпотекодержателем застав�
на може мiстити iншi положення, якi вiдтворюють змiст основ�
ного зобов’язання та iпотеки. Якщо змiст заставної не вiдповi�
дає положенням iпотечного договору чи договору, який обумов�
лює основне зобов’язання, положення заставної мають перевагу.
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Заставна пiдписується iпотекодавцем та боржником, якщо
вiн є вiдмiнним вiд iпотекодавця. Iпотекодавець, боржник, як�
що вони — юридичнi особи, засвiдчують пiдпис уповноваженої
особи печаткою.

Вiдповiдно до ст. 31 Закону України «Про iпотеку» заставнi
можуть забезпечувати випуск iпотечних цiнних паперiв — iпотеч�
них облiгацiй i iпотечних сертифiкатiв. Емiтентом iпотечних цiн�
них паперiв можуть бути банки та iншi фiнансовi установи, якi
мають право на провадження такого виду дiяльностi вiдповiдно
до закону.

Порядок випуску та обiгу iпотечних облiгацiй цiнних паперiв
встановлюється Законом України вiд 22 грудня 2005 р. «Про
iпотечнi облiгацiї»1. Вiдповiдно до цього Закону iпотечними об�
лiгацiями є облiгацiї, виконання зобов’язань емiтента за якими
забезпечене iпотечним покриттям у порядку, встановленому цим
Законом. Iпотечнi облiгацiї є iменними цiнними паперами. Iпо�
течна облiгацiя засвiдчує внесення грошових коштiв її власни�
ком i пiдтверджує зобов’язання емiтента вiдшкодувати йому но�
мiнальну вартiсть цiєї облiгацiї та грошового доходу в порядку,
встановленому цим Законом та проспектом емiсiї, а в разi неви�
конання емiтентом зобов’язань за iпотечною облiгацiєю надає її
власнику право задовольнити свою вимогу за рахунок iпотечно�
го покриття.

Згiдно з Законом можуть випускатися такi види iпотечних
облiгацiй:

1) звичайнi iпотечнi облiгацiї;
2) структурованi iпотечнi облiгацiї.
Емiтентом звичайних iпотечних облiгацiй є iпотечний кре�

дитор, що несе вiдповiдальнiсть за виконання зобов’язань за та�
кими iпотечними облiгацiями iпотечним покриттям та всiм iн�
шим своїм майном, на яке вiдповiдно до законодавства може
бути звернено стягнення.

Емiтентом структурованих iпотечних облiгацiй є спецiалiзо�
вана iпотечна установа, яка несе вiдповiдальнiсть за виконання
зобов’язань за такими iпотечними облiгацiями лише iпотечним
покриттям.

Iпотечний сертифiкат — це iпотечний цiнний папiр, забез�
печений iпотечними активами або iпотеками. Iпотечнi сертифi�

Правовий режим цiнних паперiв у господарськiй дiяльностi 259

1 Офiцiйний вiсник України. — 2006. — № 3. — Ст. 81.



кати мають строк обiгу, сертифiкати з фiксованою дохiднiстю —кати мають строк обiгу, сертифiкати з фiксованою дохiднiстю —
номiнальну вартiсть, сертифiкати участi — частку консолiдо�
ваного iпотечного боргу, що припадає на один сертифiкат. Но�
мiнальна вартiсть та строк обiгу сертифiкатiв одного випуску
мають бути однаковими. Номiнальна вартiсть може бути вста�
новлена в нацiональнiй валютi з урахуванням iнфляцiйного за�
стереження.

Процедура емiсiї та обiгу iпотечних сертифiкатiв встановле�
на ст. 16—25 Закону України вiд 19 червня 2003 р. «Про iпотеч�
не кредитування, операцiї з консолiдованим iпотечним боргом
та iпотечнi сертифiкати»1.

Сертифiкат фонду операцiй з нерухомiстю (сертифiкат
ФОН) — це цiнний папiр, що засвiдчує право його власника
на отримання доходу вiд iнвестування в операцiї з нерухомiс�
тю. Правовий режим сертифiкатiв ФОН (в тому числi умови їх
випуску та обiгу) встановлено Законом України вiд 19 червня
2003 р. «Про фiнансово�кредитнi механiзми i управлiння май�
ном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю»2;

4) похiднi цiннi папери, механiзм випуску та обiгу яких по�
в’язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, вста�
новленого договором, цiнних паперiв, iнших фiнансових та (або)
товарних ресурсiв.

Одним з видiв похiдних цiнних паперiв є дериватив, понят�
тя якого мiстить Закон України вiд 28 грудня 1994 р. (в редак�
цiї вiд 22 травня 1997 р.) «Про оподаткування прибутку пiдпри�
ємств».

Дериватив — стандартний документ, що засвiдчує право та/
або зобов’язання придбати або продати цiннi папери, матерiаль�
нi або нематерiальнi активи, а також кошти на визначених ним
умовах у майбутньому.

Стандартна (типова) форма деривативiв та порядок їх ви�
пуску та обiгу встановлюються законодавством. Зокрема, поста�
новою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 квiтня 1999 р. № 632
затверджено Положення про вимоги до стандартної (типової)
форми деривативiв3.
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До деривативiв належать:
а) форвардний контракт — стандартний документ, який за�

свiдчує зобов’язання особи придбати (продати) цiннi папери, то�
вари або кошти у визначений час та на визначених умовах у май�
бутньому, з фiксацiєю цiн такого продажу пiд час укладення та�
кого форвардного контракту.

При цьому будь�яка сторона форвардного контракту має
право вiдмовитися вiд його виконання виключно за наявностi
згоди iншої сторони контракту або у випадках, визначених ци�
вiльним законодавством.

Претензiї щодо невиконання або неналежного виконання
форвардного контракту можуть пред’являтися виключно емi�
тенту такого форвардного контракту.

Продавець форвардного контракту не може передати (про�
дати) зобов’язання за цим контрактом iншим особам без згоди
покупця форвардного контракту.

Покупець форвардного контракту має право без погоджен�
ня з iншою стороною контракту в будь�який момент до закiн�
чення строку дiї (лiквiдацiї) форвардного контракту продати та�
кий контракт будь�якiй iншiй особi, включаючи продавця такого
форвардного контракту;

б) ф’ючерсний контракт — стандартний документ, який за�
свiдчує зобов’язання придбати (продати) цiннi папери, товари
або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбут�
ньому, з фiксацiєю цiн на момент виконання зобов’язань сторо�
нами контракту.

При цьому будь�яка сторона ф’ючерсного контракту має пра�
во вiдмовитися вiд його виконання виключно за наявностi згоди
iншої сторони контракту або у випадках, визначених цивiльним
законодавством.

Покупець ф’ючерсного контракту має право продати такий
контракт протягом строку його дiї iншим особам без погоджен�
ня умов такого продажу з продавцем контракту;

в) опцiон — стандартний документ, який засвiдчує право при�
дбати (продати) цiннi папери (товари, кошти) на визначених умо�
вах у майбутньому, з фiксацiєю цiни на час укладення такого оп�
цiону або на час такого придбання за рiшенням сторiн контракту.

Перший продавець опцiону (емiтент) несе безумовне та без�
вiдкличне зобов’язання щодо продажу цiнних паперiв (товарiв,
коштiв) на умовах укладеного опцiонного контракту.
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Будь�який покупець опцiону має право вiдмовитися у будь�
який момент вiд придбання таких цiнних паперiв (товарiв, коштiв).

Претензiї стосовно неналежного виконання або невиконан�
ня зобов’язань опцiонного контракту можуть пред’являтися ви�
ключно емiтенту опцiону.

Опцiон може бути проданий без обмежень iншим особам
протягом строку його дiї.

Вiдповiдно до виду цiнностей деривативи розподiляються на:
а) фондовий дериватив — стандартний документ, який за�

свiдчує право продати та/або купити цiнний папiр на обумов�
лених умовах у майбутньому. Правила випуску та обiгу фондо�
вих деривативiв затвердженi рiшенням ДКЦПФР вiд 24 червня
1997 р. № 131;

б) валютний дериватив — стандартний документ, який за�
свiдчує право продати та/або купити валютну цiннiсть на обу�
мовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обiгу ва�
лютних деривативiв затвердженi постановою Нацiонального
банку України вiд 7 липня 1997 р. № 2162;

в) товарний дериватив — стандартний документ, який за�
свiдчує право продати та/або купити бiржовий товар (крiм цiн�
них паперiв) на обумовлених стандартних умовах у майбутньому.
Правила випуску та обiгу товарних деривативiв установлюють�
ся органом, на який покладаються функцiї регулювання товар�
ного бiржового ринку. Так, наказом Мiнiстерства аграрної полi�
тики України вiд 10 липня 2002 р. № 186 затверджено пiлотний
проект «Правила випуску та обiгу товарних деривативiв на При�
днiпровськiй товарнiй бiржi»;

5) товаророзпорядчi цiннi папери, якi надають їх держате�
лю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.
Товаророзпорядчими документами є коносамент i складське свi�
доцтво.

Коносамент є товаророзпорядчим документом, що посвiдчує
право його утримувача розпоряджатися зазначеним в коноса�
ментi вантажем i отримати вантаж пiсля завершення перевезен�
ня. Коносамент головним чином застосовується при здiйсненнi
морських перевезень i є доказом прийому перевiзником ванта�
жу, зазначеного в коносаментi. Реквiзити коносамента визначе�
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нi ст. 138 Кодексу торговельного мореплавства України. Пере�
дача коносамента здiйснюється з дотриманням таких правил:
1) iменний коносамент може передаватися за iменними переда�
точними написами або в iншiй формi з дотриманням правил,
установлених для передачi боргової вимоги; 2) ордерний коно�
самент може передаватися за iменними або бланковими переда�
точними написами; 3) коносамент на пред’явника може переда�
ватися шляхом простого вручення (ст. 140 КТМ України).

Складськi свiдоцтва — це товаророзпорядчi складськi доку�
менти на пред’явника або iменнi, що посвiдчують право власнос�
тi на товар, який зберiгається на сертифiкованому складi. Склад�
ськi свiдоцтва бувають двох видiв — простi складськi свiдоцтва i
подвiйнi складськi свiдоцтва.

Просте складське свiдоцтво видається на пред’явника. У про�
стому складському свiдоцтвi зазначаються вiдомостi згiдно iз
ст. 962 ЦК.

Подвiйне складське свiдоцтво складається з двох частин —
складського свiдоцтва та заставного свiдоцтва (варанта), якi мо�
жуть бути вiдокремленi одне вiд одного.

Подвiйне складське свiдоцтво є iменним. У подвiйному склад�
ському свiдоцтвi зазначаються вiдомостi згiдно iз ст. 962 ЦК, а
саме: у кожнiй з двох частин подвiйного складського свiдоцтва
мають бути зазначенi:

1) найменування та мiсцезнаходження товарного складу, що
прийняв товар на зберiгання;

2) номер свiдоцтва за реєстром товарного складу;
3) найменування юридичної особи або iм’я фiзичної особи,

вiд якої прийнято товар на зберiгання, її мiсцезнаходження або
мiсце проживання;

4) найменування i кiлькiсть прийнятого на зберiгання това�
ру — число одиниць та (або) товарних мiсць та (або) мiра (вага,
об’єм) товару;

5) строк, на який прийнято товар на зберiгання, або вказiвка
на те, що товар прийнято на зберiгання до запитання;

6) розмiр плати за зберiгання або тарифи, на пiдставi яких
вона обчислюється, та порядок її сплати;

7) дата видачi свiдоцтва.
Кожна з двох частин подвiйного складського свiдоцтва по�

винна також мiстити пiдпис уповноваженої особи та печатку
товарного складу (ч. 2 ст. 962 ЦК).
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Вiдносини, пов’язанi з оформленням, видачею, погашенням
простих i подвiйних складських свiдоцтв, порядок їх реєстрацiї,
правовi, економiчнi та органiзацiйнi умови функцiонування цих
документiв пiд час зберiгання товарiв на товарних складах, регу�
люються Законом України вiд 23 грудня 2004 р. «Про сертифi�
кованi товарнi склади та простi i подвiйнi складськi свiдоцтва»1.

Законом можуть визначатися також iншi групи цiнних па�
перiв (ч. 1 ст. 195 ЦК).

Цiннi папери можуть бути використанi суб’єктом господа�
рювання для здiйснення розрахункiв, а також як застава для за�
безпечення платежiв i кредитiв.

Суб’єкт господарювання може використовувати цiннi папе�
ри для здiйснення розрахункiв. Порядок застосування форм роз�
рахункiв визначається Законом України вiд 5 квiтня 2001 р. «Про
платiжнi системи та переказ грошей в Українi»2 та нормативно�
правовими актами Нацiонального банку України.

Цiннi папери можуть бути використанi також як застава для
забезпечення платежiв i кредитiв. Особливостi застави цiнних
паперiв встановленi, зокрема, положеннями Роздiлу VI Закону
України вiд 2 жовтня 1992 р. «Про заставу»3.

Крiм цього, ч. 1 ст. 86 ГК та iншi норми чинного законодав�
ства (наприклад, ч. 1 ст. 13 Закону України «Про господарськi
товариства», ч. 1 ст. 10 Закону України «Про iнститути спiльно�
го iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)»,
Закон України вiд 7 березня 1996 р. «Про страхування») вста�
новлюють можливiсть використання (iнодi з певними обмежен�
нями) цiнних паперiв для формування статутних фондiв госпо�
дарських товариств.

§ 2. Умови i порядок емiсiї i розмiщення
цiнних паперiв

Як зазначалося ранiше, цiннi папери залежно вiд порядку їх
розмiщення подiляються на емiсiйнi i неемiсiйнi. Емiсiйнi цiннi
папери — цiннi папери, що посвiдчують однаковi права їх влас�
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никiв у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе
вiдповiднi зобов’язання (емiтент).

Пiд емiсiєю цiнних паперiв розумiється установлена законо�
давством послiдовнiсть дiй емiтента (юридичної особи, Авто�
номної Республiки Крим або мiських рад, а також держави в
особi уповноважених нею органiв державної влади, яка вiд сво�
го iменi розмiщує емiсiйнi цiннi папери та бере на себе зобов’я�
зання щодо них перед їх власниками) щодо випуску та розмi�
щення емiсiйних цiнних паперiв.

Розмiщення цiнних паперiв — це вiдчуження цiнних паперiв
емiтентом або андеррайтером шляхом укладення цивiльно�пра�
вового договору з першим власником. Першим власником закон
визнає особу, яка отримала цiннi папери у власнiсть безпосе�
редньо в емiтента (або в особи, що видала цiнний папiр) чи ан�
деррайтера пiд час розмiщення цiнних паперiв.

Емiсiя цiнних паперiв здiйснюється за певними етапами, кiль�
кiсть i змiст яких залежить вiд виду їх розмiщення — вiдкритого
(публiчного) чи закритого (приватного).

Публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв означає їх
вiдчуження на пiдставi опублiкування в засобах масової iнфор�
мацiї або оголошення будь�яким iншим способом повiдомлення
про продаж цiнних паперiв, зверненого до заздалегiдь не визна�
ченої кiлькостi осiб.

У разi вiдкритого (публiчного) розмiщення цiнних паперiв
серед заздалегiдь не визначеного кола осiб емiсiя здiйснюється
за такими етапами:

1) прийняття рiшення про вiдкрите (публiчне) розмiщення
цiнних паперiв органом емiтента, уповноваженим приймати та�
ке рiшення;

2) у разi вiдмови власника акцiй вiд використання свого пе�
реважного права на придбання акцiй, якщо це передбачено умо�
вами вiдкритого (публiчного) розмiщення цiнних паперiв, —
отримання вiд нього письмового пiдтвердження про вiдмову;

3) подання заяви i всiх необхiдних документiв для реєстра�
цiї випуску цiнних паперiв та проспекту їх емiсiї;

4) реєстрацiя Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фон�
дового ринку випуску цiнних паперiв та проспекту їх емiсiї;

5) прийняття у разi потреби рiшення про залучення андер�
райтера до розмiщення цiнних паперiв;
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6) присвоєння цiнним паперам мiжнародного iдентифiка�
цiйного номера;

7) укладення з депозитарiєм договору про обслуговування
емiсiї цiнних паперiв або з реєстратором — про ведення реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв, крiм випадкiв, коли облiк
прав за цiнними паперами веде емiтент вiдповiдно до законо�
давства або цiннi папери розмiщуються на пред’явника;

8) виготовлення сертифiкатiв цiнних паперiв у разi розмi�
щення цiнних паперiв у документарнiй формi;

9) розкриття iнформацiї, що мiститься в проспектi емiсiї цiн�
них паперiв;

10) вiдкрите (публiчне) розмiщення цiнних паперiв;
11) затвердження результатiв розмiщення цiнних паперiв ор�

ганом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення;
12) затвердження змiн до статуту, пов’язаних iз збiльшенням

статутного капiталу акцiонерного товариства з урахуванням ре�
зультатiв розмiщення акцiй;

13) реєстрацiя змiн до статуту в органах державної реєстрацiї;
14) подання звiту про результати вiдкритого (публiчного)

розмiщення цiнних паперiв;
15) реєстрацiя Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фон�

дового ринку звiту про результати вiдкритого (публiчного) роз�
мiщення цiнних паперiв;

16) отримання свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних па�
перiв;

17) розкриття iнформацiї, що мiститься у звiтi про резуль�
тати вiдкритого (публiчного) розмiщення цiнних паперiв.

Приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв — це розмi�
щення цiнних паперiв шляхом безпосередньої пропозицiї цiн�
них паперiв заздалегiдь визначеному колу осiб.

У разi закритого (приватного) розмiщення цiнних паперiв
серед заздалегiдь визначеного кола осiб емiсiя здiйснюється за
такими етапами:

1) прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення
цiнних паперiв органом емiтента, уповноваженим приймати та�
ке рiшення;

2) у разi вiдмови власника акцiй вiд використання свого пе�
реважного права на придбання акцiй, якщо це передбачено умо�
вами закритого (приватного) розмiщення цiнних паперiв, — отри�
мання вiд нього письмового пiдтвердження про вiдмову;
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3) подання заяви та всiх необхiдних документiв на реєстра�
цiю випуску цiнних паперiв;

4) реєстрацiя Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фон�
дового ринку випуску цiнних паперiв;

5) присвоєння цiнним паперам мiжнародного iдентифiка�
цiйного номера;

6) укладення з депозитарiєм договору про обслуговування
емiсiї цiнних паперiв або з реєстратором — про ведення реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв, крiм випадкiв, коли облiк прав
за цiнними паперами веде емiтент вiдповiдно до законодавства
або цiннi папери розмiщуються на пред’явника;

7) виготовлення сертифiкатiв цiнних паперiв у разi розмi�
щення цiнних паперiв у документарнiй формi;

8) закрите (приватне) розмiщення цiнних паперiв;
9) затвердження результатiв розмiщення цiнних паперiв ор�

ганом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення;
10) затвердження змiн до статуту, пов’язаних iз збiльшенням

статутного капiталу акцiонерного товариства з урахуванням ре�
зультатiв розмiщення акцiй;

11) реєстрацiя змiн до статуту в органах державної реєстрацiї;
12) подання Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондово�

го ринку звiту про результати закритого (приватного) розмi�
щення цiнних паперiв;

13) реєстрацiя Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фон�
дового ринку звiту про результати закритого (приватного) роз�
мiщення цiнних паперiв;

14) отримання свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних па�
перiв.

Стосовно кожного розмiщення цiнних паперiв емiтентом
приймається рiшення, яке оформляється протоколом. Вимоги до
змiсту протоколу встановлюються Державною комiсiєю з цiн�
них паперiв та фондового ринку. Емiтент не має права змiнюва�
ти прийняте рiшення про розмiщення цiнних паперiв у частинi
обсягу прав за цiнними паперами, умов розмiщення та кiлькостi
цiнних паперiв одного випуску, крiм випадкiв, передбачених за�
конами i нормативно�правовими актами Державної комiсiї з цiн�
них паперiв та фондового ринку.

Забороняється обмежувати доступ власникiв цiнних папе�
рiв до оригiналу рiшення про розмiщення цiнних паперiв, який
зберiгається в емiтента.
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Перше розмiщення акцiй вiдкритого акцiонерного товарис�
тва є виключно закритим (приватним) серед засновникiв.

Право на емiсiю цiнних паперiв виникає у суб’єкта господа�
рювання з дня реєстрацiї випуску та проспекту емiсiї у вiдповi�
дному органi державної влади, яким є Державна комiсiя з цiн�
них паперiв та фондового ринку (далi — ДКЦПФР).

ДКЦПФР протягом 30 днiв пiсля отримання заяви i всiх
необхiдних документiв для реєстрацiї випуску та проспекту емi�
сiї цiнних паперiв здiйснює одночасно реєстрацiю їх випуску та
проспекту емiсiї або вiдмовляє в реєстрацiї.

Реєстрацiя випуску та проспекту емiсiї цiнних паперiв не
може розглядатися як гарантiя їх вартостi. ДКЦПФР вiдповiдає
лише за повноту iнформацiї, що мiститься у зареєстрованих нею
документах, та за її вiдповiднiсть вимогам законодавства. Вiд�
повiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, наведених у докуме�
нтах, що подаються для реєстрацiї випуску та проспекту емiсiї
цiнних паперiв, несуть особи, якi пiдписали цi документи.

Перелiк документiв, необхiдних для реєстрацiї випуску та
проспекту емiсiї цiнних паперiв, а також порядок їх реєстрацiї
встановлюються ДКЦПФР, а додатковi вимоги до реєстрацiї ви�
пуску та проспекту емiсiї цiнних паперiв банкiв установлюють�
ся нею за погодженням з Нацiональним банком України.

Вимоги до проспекту емiсiї цiнних паперiв встановленi ст. 30
Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», вiдпо�
вiдно до якої у проспектi емiсiї цiнних паперiв повинна мiсти�
тися iнформацiя про емiтента, його фiнансово�господарський
стан, цiннi папери, щодо яких прийнято рiшення про вiдкрите
(публiчне) розмiщення.

Вимоги до розкриття iнформацiї про емiтента та його фi�
нансово�господарський стан установлює ДКЦПФР.

До iнформацiї про цiннi папери належить iнформацiя, що
стосується:

виду, форми випуску, типу, кiлькостi та номiнальної вартос�
тi цiнних паперiв, щодо яких прийнято рiшення про вiдкрите
(публiчне) розмiщення;

дати прийняття рiшення про вiдкрите (публiчне) розмiщен�
ня цiнних паперiв;

строкiв початку та закiнчення вiдкритого (публiчного) роз�
мiщення цiнних паперiв;

порядку i форми виплати доходу за цiнними паперами.
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У проспектi емiсiї цiнних паперiв мають мiститися iншi вi�
домостi, передбаченi цим та iншими законами, що визначають
особливостi вiдкритого (публiчного) розмiщення певних видiв
цiнних паперiв, та/або нормативно�правовими актами ДКЦПФР.

Проспект емiсiї цiнних паперiв пiдписується керiвником
емiтента (головою виконавчого органу), аудитором та засвiдчу�
ється печаткою емiтента. Особи, що пiдписали проспект емiсiї,
тим самим пiдтверджують достовiрнiсть вiдомостей, якi в ньо�
му мiстяться, а аудитор — достовiрнiсть перевiрених ним вiдо�
мостей.

У разi коли емiтент користується послугами андеррайтера
щодо вiдкритого (публiчного) розмiщення випуску цiнних па�
перiв, проспект емiсiї погоджується з андеррайтером.

Особи, виннi в поданнi недостовiрних вiдомостей у проспе�
ктi емiсiї цiнних паперiв, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз зако�
нами України.

Проспект емiсiї цiнних паперiв реєструється ДКЦПФР од�
ночасно з реєстрацiєю випуску цiнних паперiв.

Пiсля реєстрацiї емiтент публiкує проспект емiсiї цiнних
паперiв у повному обсязi в офiцiйному друкованому виданнi
ДКЦПФР не менш як за 10 днiв до початку вiдкритого (публiч�
ного) розмiщення цiнних паперiв.

У разi внесення до проспекту емiсiї цiнних паперiв змiн емi�
тент повинен зареєструвати їх та опублiкувати iнформацiю про
цi змiни протягом 30 днiв пiсля опублiкування проспекту емiсiї,
але не менш як за 10 днiв до початку вiдкритого (публiчного)
розмiщення цiнних паперiв. Якщо це неможливо здiйснити у за�
значений строк, до змiн також включається iнформацiя про пе�
ренесення строкiв вiдкритого (публiчного) розмiщення цiнних
паперiв. Пiдставою для вiдмови у реєстрацiї змiн до проспекту
емiсiї цiнних паперiв є невiдповiднiсть документiв вимогам за�
конодавства або порушення встановленого ДКЦПФР порядку
прийняття рiшення про внесення змiн.

До реєстрацiї та опублiкування iнформацiї про внесення змiн
до проспекту емiсiї цiнних паперiв емiтент не має права здiйс�
нювати вiдкрите (публiчне) розмiщення цiнних паперiв.

Стаття 31 Закону України «Про цiннi папери та фондовий
ринок» покладає на ДКЦПФР обов’язок щодо ведення Держав�
ного реєстру випускiв цiнних паперiв у встановленому нею по�
рядку. ДКЦПФР також встановлює порядок та забезпечує вiд�
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критий i безоплатний доступ учасникiв ринку цiнних паперiв
до iнформацiї, що мiститься в реєстрi.

Законодавством встановленi певнi особливостi як щодо за�
критого, так i щодо вiдкритого розмiщення цiнних паперiв.

Так, особливостi закритого (приватного) розмiщення цiнних
паперiв передбачаються законом, який регулює питання ство�
рення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств, i зако�
нодавством про iнститути спiльного iнвестування.

Емiтент повинен закiнчити закрите (приватне) розмiщення
цiнних паперiв у строк, передбачений рiшенням про їх закрите
(приватне) розмiщення, але не пiзнiше нiж протягом двох мiся�
цiв з дня початку розмiщення.

Пiд час закритого (приватного) розмiщення пайовi цiннi па�
пери не можуть продаватися за цiною меншою, нiж їх номiналь�
на вартiсть.

Установлення переважного права на придбання цiнних па�
перiв одними iнвесторами стосовно iнших забороняється, крiм
випадкiв, передбачених законодавством.

Фактична кiлькiсть розмiщених цiнних паперiв зазначається
у звiтi про результати закритого (приватного) розмiщення цiн�
них паперiв, який затверджується органом емiтента, уповнова�
женим приймати таке рiшення, та подається ДКЦПФР (ст. 32
Закону «Про цiннi папери та фондовий ринок»).

Вiдкрите (публiчне) розмiщення цiнних паперiв здiйснюєть�
ся емiтентом самостiйно або через андеррайтера, що уклав з
емiтентом договiр про андеррайтинг (договiр про андеррайтинг
повинен вiдповiдати вимогам типового договору, затверджено�
го ДКЦПФР).

Забороняється вiдкрите (публiчне) розмiщення цiнних па�
перiв ранiше нiж через 10 днiв пiсля опублiкування проспекту
їх емiсiї вiдповiдно до вимог закону.

Емiтент повинен закiнчити вiдкрите (публiчне) розмiщення
цiнних паперiв у строк, передбачений рiшенням про їх вiдкрите
(публiчне) розмiщення, але не пiзнiше нiж протягом одного ро�
ку з дня початку розмiщення.

Пiд час вiдкритого (публiчного) розмiщення пайовi цiннi па�
пери не можуть продаватися за цiною меншою, нiж їх номiналь�
на вартiсть.

Установлення переважного права на придбання цiнних па�
перiв одними iнвесторами стосовно iнших забороняється, крiм
випадкiв, передбачених законодавством.
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Кiлькiсть вiдкрито (публiчно) розмiщених цiнних паперiв
не повинна перевищувати кiлькостi цiнних паперiв, визначеної
у проспектi емiсiї цiнних паперiв. Фактично розмiщених цiнних
паперiв може бути менше, нiж кiлькiсть цiнних паперiв, визна�
чена у проспектi їх емiсiї.

Кiлькiсть фактично розмiщених цiнних паперiв зазначаєть�
ся у звiтi про результати вiдкритого (публiчного) розмiщення
цiнних паперiв, який затверджується органом емiтента, уповно�
важеним приймати таке рiшення, та подається ДКЦПФР (ст. 33
Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»).

Пiд час вiдкритого (публiчного) розмiщення цiнних папе�
рiв емiтент має право користуватися послугами андеррайтера.
Андеррайтер — це торговець цiнними паперами, який надає
послуги щодо розмiщення (пiдписки, продажу) цiнних паперiв
за дорученням, вiд iменi та за рахунок емiтента. Вимоги до опе�
рацiй, що здiйснює андеррайтер, встановлюються ДКЦПФР.

Емiтент подає ДКЦПФР у 15�денний строк з дня реєстрацiї
змiн до статуту в органах державної реєстрацiї звiт про резуль�
тати вiдкритого (публiчного) розмiщення, а також iншi доку�
менти, визначенi ДКЦПФР, необхiднi для реєстрацiї звiту.

ДКЦПФР протягом 15 днiв пiсля отримання вiд емiтента не�
обхiдних документiв зобов’язана прийняти рiшення про реєст�
рацiю звiту або вiдмову в реєстрацiї.

Пiдставою для вiдмови в реєстрацiї звiту про результати вiд�
критого (публiчного) розмiщення цiнних паперiв є порушення
вимог законодавства, пов’язане з розмiщенням цiнних паперiв.

ДКЦПФР у двотижневий строк з дня реєстрацiї звiту про
результати вiдкритого (публiчного) розмiщення цiнних паперiв
видає емiтенту свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв.

У разi вiдкритого (публiчного) розмiщення облiгацiй емiтент
протягом 15 днiв пiсля закiнчення погашення облiгацiй подає
ДКЦПФР звiт про наслiдки погашення облiгацiй.

У разi закритого (приватного) розмiщення цiнних паперiв
емiтент подає ДКЦПФР у визначений нею строк звiт про ре�
зультати закритого (приватного) розмiщення.

У двотижневий строк пiсля подання емiтентом звiту про ре�
зультати закритого (приватного) розмiщення цiнних паперiв
йому видається свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв.

Законом України «Про цiннi папери та фондовий ринок»
визначено поняття недобросовiсної емiсiї цiнних паперiв як дiй,
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що порушують процедуру емiсiї, встановлену цим Законом, i є
пiдставою для прийняття рiшення про вiдмову в реєстрацiї про�
спекту емiсiї та випуску цiнних паперiв, зупинення вiдкритого
(публiчного) розмiщення цiнних паперiв.

Пiдставами для визнання емiсiї цiнних паперiв недобросо�
вiсною згiдно з ч. 2 ст. 36 зазначеного Закону є:

порушення емiтентом вимог цього Закону, невiдповiднiсть
поданих емiтентом документiв або вiдомостей, що в них мiс�
тяться, вимогам законодавства та/або перелiку, визначеному
ДКЦПФР;

порушення порядку прийняття рiшення про вiдкрите (пуб�
лiчне) розмiщення цiнних паперiв;

внесення недостовiрних вiдомостей до проспекту емiсiї цiн�
них паперiв та документiв, якi подаються для реєстрацiї випус�
ку цiнних паперiв i проспекту їх емiсiї;

систематичне або грубе порушення емiтентом прав iнвесторiв.
Порядок прийняття рiшення про вiдмову в реєстрацiї про�

спекту емiсiї та випуску цiнних паперiв, зупинення вiдкритого
(публiчного) їх розмiщення встановлюється ДКЦПФР.

Зупинене вiдкрите (публiчне) розмiщення цiнних паперiв
поновлюється за рiшенням ДКЦПФР лише до закiнчення стро�
ку розмiщення цiнних паперiв, установленого проспектом їх емi�
сiї, за умови усунення порушень, що стали пiдставою для зупи�
нення вiдкритого (публiчного) розмiщення.

У разi коли порушення, що стали пiдставою для зупинення
вiдкритого (публiчного) розмiщення цiнних паперiв, не усуненi
протягом 15 днiв пiсля прийняття ДКЦПФР вiдповiдного рi�
шення або до ДКЦПФР не надiсланi документи, що пiдтвер�
джують усунення порушень, вона приймає рiшення про визнан�
ня емiсiї цiнних паперiв недiйсною.

Українськi емiтенти можуть розмiщувати цiннi папери за ме�
жами України виключно на пiдставi дозволу ДКЦПФР, крiм об�
лiгацiй зовнiшнiх державних позик України.

Дозвiл на розмiщення за межами України цiнних паперiв
українських емiтентiв видається за умови виконання таких вимог:

проведення реєстрацiї випуску цiнних паперiв;
допущення цiнних паперiв до бiржових торгiв на однiй з

українських фондових бiрж;
вiдповiднiсть кiлькостi цiнних паперiв, якi розмiщуються за

межами України, нормативу, встановленому ДКЦПФР.
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Особливостi емiсiї, розмiщення, обiгу та викупу цiнних па�
перiв iнститутiв спiльного iнвестування у разi вiдкритого (пуб�
лiчного) та закритого (приватного) їх розмiщення визначають�
ся законодавством.

Так, порядок розмiщення та обiгу iнвестицiйних сертифiка�
тiв пайових iнвестицiйних фондiв встановлюється нормами Роз�
дiлу VI (ст. ст. 38—47) Закону України «Про iнститути спiльно�
го iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)»,
а також нормативно�правовими актами ДКЦПФР. Зокрема, рi�
шеннями ДКЦПФР вiд 8 сiчня 2002 р. затвердженi Положен�
ня про порядок реєстрацiї випуску iнвестицiйних сертифiкатiв
пайового iнвестицiйного фонду при їх розмiщеннi шляхом при�
людної пропозицiї i Положення про порядок реєстрацiї випуску
iнвестицiйних сертифiкатiв пайового (венчурного, недиверсифi�
кованого) iнвестицiйного фонду при їх приватному розмiщеннi.

Обiг цiнних паперiв — це вчинення правочинiв, пов’язаних з
переходом прав власностi на цiннi папери i прав за цiнними па�
перами, за винятком договорiв, що укладаються пiд час розмi�
щення цiнних паперiв.

Велике значення у забезпеченнi обiгу цiнних паперiв має
професiйна дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами на фондо�
вому ринку, що провадиться торговцями цiнними паперами —
господарськими товариствами, для яких операцiї з цiнними па�
перами є виключним видом дiяльностi, а також банками.

§ 3. Регулювання ринку
цiнних паперiв

Державне регулювання ринку цiнних паперiв — це здiйснен�
ня державою комплексних заходiв щодо упорядкування, конт�
ролю, нагляду за ринком цiнних паперiв та їх похiдних та запо�
бiгання зловживанням i порушенням у цiй сферi (ст. 1 Закону
України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв»).

Державне регулювання ринку цiнних паперiв здiйснюється
з метою:

реалiзацiї єдиної державної полiтики у сферi випуску та обi�
гу цiнних паперiв та їх похiдних;

створення умов для ефективної мобiлiзацiї та розмiщення
учасниками ринку цiнних паперiв фiнансових ресурсiв з ураху�
ванням iнтересiв суспiльства;
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одержання учасниками ринку цiнних паперiв iнформацiї про
умови випуску та обiгу цiнних паперiв, результати фiнансово�
господарської дiяльностi емiтентiв, обсяги i характер угод з цiн�
ними паперами та iншої iнформацiї, що впливає на формування
цiн на ринку цiнних паперiв;

забезпечення рiвних можливостей для доступу емiтентiв, iн�
весторiв i посередникiв на ринок цiнних паперiв;

гарантування прав власностi на цiннi папери;
захисту прав учасникiв фондового ринку;
iнтеграцiя в європейський та свiтовий фондовi ринки;
дотримання учасниками ринку цiнних паперiв вимог актiв

законодавства;
запобiгання монополiзацiї та створення умов розвитку доб�

росовiсної конкуренцiї на ринку цiнних паперiв;
контролю за прозорiстю та вiдкритiстю ринку цiнних папе�

рiв (ст. 2 Закону).
Державне регулювання ринку цiнних паперiв здiйснює Дер�

жавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, яка є цент�
ральним органом виконавчої влади зi спецiальним статусом, пiд�
порядкованим Президентовi України i пiдзвiтним Верховнiй Ра�
дi України.

До системи цього органу входять Державна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку, її центральний апарат i територi�
альнi органи (управлiння та вiддiлення).

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку утво�
рюється у складi Голови Комiсiї та шести членiв Комiсiї. Голова
Комiсiї, її члени призначаються та звiльняються Президентом
України за погодженням з Верховною Радою України.

Термiн повноважень Голови Комiсiї та членiв Комiсiї — сiм
рокiв. Одна й та ж особа не може бути членом Комiсiї бiльше
двох термiнiв пiдряд.

Звiльнення Голови Комiсiї та членiв Комiсiї протягом тер�
мiну повноважень може мати мiсце лише за власним бажанням,
а також у разi вчинення злочину та у зв’язку з неможливiстю ви�
конання обов’язкiв за станом здоров’я.

Основною формою роботи Комiсiї є засiдання, якi прово�
дяться за рiшенням Голови Комiсiї у разi потреби, але не рiдше
одного разу на мiсяць. Засiдання Комiсiї є правомочним, якщо
на ньому присутнi не менше п’яти осiб.

Рiшення Комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього по�
дано не менше п’яти голосiв.
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Органiзацiйне, експертно�аналiтичне, правове, iнформацiй�
не, матерiально�технiчне та iншi види забезпечення дiяльностi
Комiсiї органiзовує Виконавчий секретар. Виконавчого секрета�
ря призначає на посаду за поданням Прем’єр�мiнiстра України
та звiльняє з посади Президент України. Виконавчий секретар
пiдконтрольний Головi Комiсiї i пiдзвiтний Комiсiї.

При Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового рин�
ку створюється Консультацiйно�експертна рада, яка розробляє
рекомендацiї щодо полiтики на ринку цiнних паперiв та бере
участь у пiдготовцi та обговореннi проектiв актiв законодав�
ства, якi розробляються та розглядаються Комiсiєю.

Склад Консультацiйно�експертної ради та положення про
неї затверджуються Комiсiєю.

Основними завданнями Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку є:

1) формування та забезпечення реалiзацiї єдиної державної
полiтики щодо розвитку i функцiонування ринку цiнних папе�
рiв та їх похiдних в Українi, сприяння адаптацiї нацiонального
ринку цiнних паперiв до мiжнародних стандартiв;

2) координацiя дiяльностi державних органiв з питань функ�
цiонування в Українi ринку цiнних паперiв та їх похiдних;

3) здiйснення державного регулювання та контролю за ви�
пуском i обiгом цiнних паперiв та їх похiдних на територiї Украї�
ни, додержання вимог законодавства у цiй сферi;

4) захист прав iнвесторiв шляхом здiйснення заходiв щодо
запобiгання i припинення порушень законодавства на ринку цiн�
них паперiв, застосування санкцiй за порушення законодавства
у межах своїх повноважень;

5) сприяння розвитку ринку цiнних паперiв;
6) узагальнення практики застосування законодавства Украї�

ни з питань випуску та обiгу цiнних паперiв в Українi, розроб�
лення пропозицiй щодо його вдосконалення;

7) здiйснення державного регулювання та контролю у сферi
спiльного iнвестування.

Повноваження Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондо�
вого ринку визначенi ст. 8 Закону України «Про державне регу�
лювання ринку цiнних паперiв» та ст. 5 Положення про держа�
вну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку, затверджено�
го Указом Президента України вiд 14 лютого 1997 р.
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Контроль за дiяльнiстю учасникiв ринку цiнних паперiв у
межах повноважень, визначених законом, здiйснюють i iншi, крiм
Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку, органи
державної влади (державнi органи, що здiйснюють контроль за
цiнами, органи Антимонопольного комiтету тощо).

Форми державного регулювання ринку цiнних паперiв вста�
новленi статтею 3 Закону України «Про державне регулювання
ринку цiнних паперiв». До них належать:

прийняття актiв законодавства з питань дiяльностi учасни�
кiв ринку цiнних паперiв;

регулювання випуску та обiгу цiнних паперiв, прав та обо�
в’язкiв учасникiв ринку цiнних паперiв;

видача спецiальних дозволiв (лiцензiй) на здiйснення про�
фесiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв та забезпечення
контролю за такою дiяльнiстю;

заборона та зупинення на певний термiн (до одного року)
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв у разi вiдсут�
ностi спецiального дозволу (лiцензiї) на цю дiяльнiсть та при�
тягнення до вiдповiдальностi за здiйснення такої дiяльностi згiд�
но з чинним законодавством;

реєстрацiя випускiв (емiсiй) цiнних паперiв та iнформацiї
про випуск (емiсiю) цiнних паперiв;

контроль за дотриманням емiтентами порядку реєстрацiї ви�
пуску цiнних паперiв та iнформацiї про випуск цiнних паперiв,
умов продажу (розмiщення) цiнних паперiв, передбачених та�
кою iнформацiєю;

створення системи захисту прав iнвесторiв i контролю за до�
триманням цих прав емiтентами цiнних паперiв та особами, якi
здiйснюють професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв;

контроль за достовiрнiстю iнформацiї, що надається емiтен�
тами та особами, якi здiйснюють професiйну дiяльнiсть на рин�
ку цiнних паперiв, контролюючим органам;

встановлення правил i стандартiв здiйснення операцiй на
ринку цiнних паперiв та контролю за їх дотриманням;

контроль за дотриманням антимонопольного законодавства
на ринку цiнних паперiв;

контроль за системами цiноутворення на ринку цiнних па�
перiв;

контроль за дiяльнiстю осiб, якi обслуговують випуск та обiг
цiнних паперiв;
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проведення iнших заходiв щодо державного регулювання i
контролю за випуском та обiгом цiнних паперiв.

Регулювання фондового ринку здiйснюють також саморегу�
лiвнi органiзацiї.

Саморегулiвнi органiзацiї професiйних учасникiв фондово�
го ринку утворюються за принципом: одна саморегулiвна орга�
нiзацiя з кожного виду професiйної дiяльностi на ринку цiнних
паперiв.

Така саморегулiвна органiзацiя повинна об’єднувати бiльше
50 вiдсоткiв професiйних учасникiв фондового ринку за одним
з видiв професiйної дiяльностi.

Об’єднання професiйних учасникiв фондового ринку набу�
ває статусу саморегулiвної органiзацiї з дня його реєстрацiї Дер�
жавною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Поря�
док та умови проведення реєстрацiї саморегулiвної органiзацiї
професiйних учасникiв фондового ринку та анулювання реєст�
рацiї встановлюються Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку.

Метою дiяльностi саморегулiвних органiзацiй професiйних
учасникiв фондового ринку є забезпечення провадження дiяль�
ностi професiйними учасниками фондового ринку, якi є члена�
ми саморегулiвної органiзацiї, розроблення i затвердження пра�
вил, стандартiв професiйної поведiнки та провадження вiдповiд�
ного виду професiйної дiяльностi.

Саморегулiвна органiзацiя професiйних учасникiв фондово�
го ринку набуває делегованих їй Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку повноважень з дня опублiкування
в офiцiйному друкованому виданнi Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку рiшення Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку про делегування вiдповiдних пов�
новажень саморегулiвнiй органiзацiї.

Умовами для прийняття рiшення про делегування органiза�
цiї�претенденту професiйних учасникiв фондового ринку пов�
новажень Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового рин�
ку щодо регулювання фондового ринку є:

наявнiсть правил i стандартiв професiйної дiяльностi на фон�
довому ринку, що є обов’язковими для виконання всiма члена�
ми саморегулiвної органiзацiї;

статус непiдприємницької органiзацiї;
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наявнiсть у власностi для забезпечення статутної дiяльностi
активiв у розмiрi не менше нiж 600 тисяч гривень.

У кожному видi професiйної дiяльностi Державна комiсiя з
цiнних паперiв та фондового ринку може делегувати саморегу�
лiвнiй органiзацiї такi повноваження:

збирання, узагальнення та аналiтичне оброблення даних що�
до провадження вiдповiдного виду професiйної дiяльностi;

проведення перевiрок провадження вiдповiдного виду про�
фесiйної дiяльностi, дотримання вимог законодавства про цiннi
папери, правил, стандартiв професiйної поведiнки;

подання їй обов’язкового для розгляду клопотання про при�
пинення (зупинення) дiї лiцензiї на провадження професiйним
учасником фондового ринку певного виду дiяльностi;

сертифiкацiя фахiвцiв фондового ринку;
видача лiцензiй особам, якi здiйснюють професiйну дiяль�

нiсть на фондовому ринку.
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у

встановленому нею порядку може делегувати iншi повноважен�
ня саморегулiвним органiзацiям.

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку де�
легує саморегулiвнiй органiзацiї повноваження з регулювання
фондового ринку в установленому нею порядку за заявою цiєї
органiзацiї.

У мiсячний строк пiсля отримання заяви вiд саморегулiвної
органiзацiї Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового рин�
ку приймає рiшення про делегування або вiдмову в делегуваннi
саморегулiвнiй органiзацiї повноважень.

У рiшеннi про делегування саморегулiвнiй органiзацiї пов�
новажень зазначаються:

найменування саморегулiвної органiзацiї, якiй делегуються
повноваження;

повноваження, якi делегуються;
строк, на який делегуються повноваження;
порядок державного контролю за здiйсненням делегованих

повноважень.
Рiшення про делегування саморегулiвнiй органiзацiї повно�

важень пiдлягає державнiй реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї
України як нормативно�правовий акт та оприлюдненню вiдпо�
вiдно до законодавства.
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Строк делегованих саморегулiвнiй органiзацiї повноважень
продовжується у порядку, встановленому для їх отримання.

Саморегулiвна органiзацiя має право подавати заяву про де�
легування їй додаткових повноважень лише за умови задовiль�
ного виконання ранiше делегованих повноважень.

Професiйна дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами на фон�
довому ринку провадиться торговцями цiнними паперами — гос�
подарськими товариствами, для яких операцiї з цiнними папе�
рами є виключним видом дiяльностi, а також банками.

Професiйна дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами включає:
брокерську дiяльнiсть;
дилерську дiяльнiсть;
андеррайтинг;
дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами.
Вiдповiдальнiсть суб’єктiв господарювання за порушення

правил професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв встано�
влена ст. 11 Закону України «Про державне регулювання рин�
ку цiнних паперiв», вiдповiдно до якої Державна комiсiя з цiн�
них паперiв та фондового ринку накладає на юридичних осiб
штрафи:

за випуск в обiг та розмiщення незареєстрованих цiнних папе�
рiв вiдповiдно до чинного законодавства — у розмiрi до 10 000 не�
оподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або в розмiрi до
150 вiдсоткiв прибутку (надходжень), одержаних в результатi
цих дiй;

за дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв без спецiального до�
зволу (лiцензiї), одержання якого передбачено чинним законо�
давством, — у розмiрi до 5000 неоподатковуваних мiнiмумiв до�
ходiв громадян;

за ненадання, несвоєчасне надання або надання завiдомо не�
достовiрної iнформацiї — у розмiрi до 1000 неоподатковуваних
мiнiмумiв доходiв громадян;

за ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання роз�
поряджень, рiшень про усунення порушень щодо цiнних папе�
рiв — у розмiрi до 500 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв гро�
мадян.

Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку про накладення штрафу може бути оскаржено в судi.

Штрафи, накладенi Державною комiсiєю з цiнних паперiв
та фондового ринку, стягуються у судовому порядку.
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Про накладення штрафiв на комерцiйнi банки Державна ко�
мiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку iнформує Нацiональ�
ний банк України у триденний термiн.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття цiнного паперу.
2. Якi цiннi папери належать до пайових цiнних паперiв?
3. Якi цiннi папери належать до боргових цiнних паперiв?
4. Якi цiннi папери належать до товаророзпорядчих цiнних па�

перiв?
5. Якi цiннi папери належать до похiдних цiнних паперiв?
6. В якому порядку здiйснюється емiсiя акцiй ВАТ?
7. Назвiть форми державного регулювання ринку цiнних папе�

рiв.
8. Яка дiяльнiсть належать до професiйної дiяльностi на ринку

цiнних паперiв?
9. Яку вiдповiдальнiсть несуть суб’єкти господарювання за по�

рушення правил професiйної дiяльностi на ринку цiнних па�
перiв?
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Роздiл IV
ГОСПОДАРСЬКI
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Ãëàâà 13

ÇÀÃÀËÜÍI ÏÎËÎÆÅÍÍß
ÙÎÄÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÕ ÇÎÁÎÂ’ßÇÀÍÜ

§ 1. Поняття, види, та пiдстави виникнення
господарських зобов’язань

Категорiя господарського зобов’язання своєму виникненню
зобов’язана науцi господарського права, яка розглядає господар�
ськi зобов’язання як одну з фундаментальних господарсько�пра�
вових категорiй, що вiдображає змiст особливої правової форми
господарських вiдносин. Сформульоване спочатку доктринально
в юридичнiй лiтературi, а тепер закрiплене (з деякими модифi�
кацiями, викликаними змiнами в економiчнiй системi) в ст. 173
ГК, визначення поняття господарського зобов’язання дозволяє
з’ясувати його основнi ознаки, за якими воно вiдрiзняється вiд
зобов’язання цивiльно�правового.

Згiдно з ч. 1 ст. 173 ГК господарське зобов’язання — це зобо�
в’язання, що виникає мiж суб’єктом господарювання та iншим
учасником (учасниками) вiдносин у сферi господарювання з пiд�
став, передбачених Кодексом, в силу якого один суб’єкт (зобо�
в’язана сторона, у тому числi боржник) зобов’язаний вчинити
певну дiю господарського чи управлiнсько�господарського харак�
теру на користь iншого суб’єкта (виконати роботу, передати май�
но, сплатити грошi, надати iнформацiю тощо), або утриматися
вiд певних дiй, а iнший суб’єкт (управнена сторона, у тому чис�
лi кредитор) має право вимагати вiд зобов’язаної сторони вико�
нання її обов’язку.

З цього визначення випливають наступнi ознаки господар�
ського зобов’язання:



а) особливий суб’єктний склад учасникiв господарського зобо�
в’язання. Господарське зобов’язання виникає мiж суб’єктом гос�
подарювання i iншим учасником (учасниками) вiдносин у сферi
господарювання. Суб’єкти господарського зобов’язання — зобо�
в’язана сторона i управнена сторона — це не лише боржник i
кредитор, якi традицiйно характернi для цивiльно�правових (май�
ново�господарських — за ГК) зобов’язань, але й суб’єкти органi�
зацiйно�господарських повноважень;

б) особлива сфера суспiльних вiдносин, в якiй виникають гос�
подарськi зобов’язання — сфера господарювання;

в) особливi пiдстави виникнення господарських зобов’язань.
Господарське зобов’язання виникає з пiдстав, передбачених ГК;

г) особливий характер дiй, що їх зобов’язаний вчинити (або
утриматися вiд певних дiй) один суб’єкт на користь iншого. Це
дiї господарського чи управлiнсько�господарського характеру.

Господарськi зобов’язання подiляються на два види:
майново�господарськi зобов’язання;
органiзацiйно�господарськi зобов’язання.
Майново�господарськi зобов’язання — це цивiльно�правовi

зобов’язання, що виникають мiж учасниками господарських вiд�
носин при здiйсненнi господарської дiяльностi, в силу яких зобо�
в’язана сторона повинна вчинити певну господарську дiю на ко�
ристь другої сторони або утриматися вiд певної дiї, а управнена
сторона має право вимагати вiд зобов’язаної сторони виконан�
ня її обов’язку.

Майновi зобов’язання, якi виникають мiж учасниками гос�
подарських вiдносин, регулюються Цивiльним кодексом Украї�
ни з урахуванням особливостей, передбачених Господарським
Кодексом.

Суб’єктами майново�господарських зобов’язань можуть бути:
а) суб’єкти господарювання, зазначенi у ст. 55 ГК;
б) негосподарюючi суб’єкти — юридичнi особи;
в) органи державної влади i органи мiсцевого самоврядуван�

ня, надiленi господарською компетенцiєю.
Якщо майново�господарське зобов’язання виникає мiж су�

б’єктами господарювання або мiж суб’єктами господарювання i
негосподарюючими суб’єктами — юридичними особами, зобов’я�
заною та управненою сторонами зобов’язання є вiдповiдно борж�
ник i кредитор.
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Частина 3 ст. 175 ГК мiстить застереження, згiдно з яким
зобов’язання майнового характеру, що виникають мiж суб’єкта�
ми господарювання та негосподарюючими суб’єктами�громадя�
нами, не є господарськими i регулюються iншими актами зако�
нодавства (ЦК тощо).

Суб’єкти господарювання у випадках, передбачених ГК та iн�
шими законами, можуть добровiльно брати на себе зобов’язан�
ня майнового характеру на користь iнших учасникiв господар�
ських вiдносин (благодiйництво тощо). Такi зобов’язання не є
пiдставою для вимог щодо їх обов’язкового виконання.

Органiзацiйно�господарськi зобов’язання — це господарськi
зобов’язання, що виникають у процесi управлiння господарською
дiяльнiстю мiж суб’єктом господарювання та суб’єктом органi�
зацiйно�господарських повноважень, в силу яких зобов’язана
сторона повинна здiйснити на користь другої сторони певну
управлiнсько�господарську (органiзацiйну) дiю або утриматися
вiд певної дiї, а управнена сторона має право вимагати вiд зобо�
в’язаної сторони виконання її обов’язку (ч. 1 ст. 176 ГК).

Органiзацiйно�господарськi зобов’язання можуть виникати:
— мiж суб’єктом господарювання та власником, який є за�

сновником даного суб’єкта, або органом державної влади, орга�
ном мiсцевого самоврядування, надiленим господарською ком�
петенцiєю щодо цього суб’єкта;

— мiж суб’єктами господарювання, якi разом органiзовують
об’єднання пiдприємств чи господарське товариство, та органа�
ми управлiння цих об’єднань чи товариств;

— мiж суб’єктами господарювання, у разi якщо один з них є
щодо iншого дочiрнiм пiдприємством;

— в iнших випадках, передбачених ГК, iншими законодав�
чими актами або установчими документами суб’єкта господа�
рювання.

Органiзацiйно�господарськi зобов’язання суб’єктiв можуть
виникати з договору та набувати форми договору (наприклад,
засновницького договору про створення об’єднання пiдприємств,
в якому визначаються взаємовiдносини мiж учасниками об’єд�
нання та органом управлiння об’єднання).

Суб’єкти господарювання мають право разом здiйснювати
господарську дiяльнiсть для досягнення спiльної мети, без утво�
рення єдиного суб’єкта господарювання, на умовах, визначених
договором про спiльну дiяльнiсть. У разi якщо учасники дого�
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вору про спiльну дiяльнiсть доручають керiвництво спiльною
дiяльнiстю одному з учасникiв, на нього може бути покладено
обов’язок ведення спiльних справ. Такий учасник здiйснює ор�
ганiзацiйно�управлiнськi повноваження на пiдставi доручення,
пiдписаного iншими учасниками.

Однiєю з особливостей господарських зобов’язань є пiдстави
їх виникнення, примiрний перелiк яких встановлено в ст. 174 ГК.

Так, господарськi зобов’язання можуть виникати:
а) безпосередньо iз закону або iншого нормативно�правово�

го акта, що регулює господарську дiяльнiсть;
б) з акту управлiння господарською дiяльнiстю;
в) з господарського договору та iнших угод, передбачених

законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, якi
йому не суперечать;

г) внаслiдок заподiяння шкоди суб’єкту або суб’єктом гос�
подарювання, придбання або збереження майна суб’єкта або
суб’єктом господарювання за рахунок iншої особи без достатнiх
на те пiдстав;

д) у результатi створення об’єктiв iнтелектуальної власностi;
е) у результатi iнших дiй суб’єктiв, а також внаслiдок подiй,

з якими закон пов’язує настання правових наслiдкiв у сферi гос�
подарювання (з конкурсу, тендеру, iншого публiчного торгу).

§ 2. Виконання господарських
зобов’язань, забезпечення виконання

господарських зобов’язань

Загальнi принципи i умови виконання господарських зобо�
в’язань, а також господарських договорiв врегульованi гла�
вою 22 ГК (ст.193—198). Щодо господарських договорiв засто�
совуються вiдповiднi положення ЦК з урахуванням особливо�
стей, передбачених ГК. Зокрема, на господарськi договори по�
ширюються такi iнститути i категорiї загального зобов’язаль�
ного права, як загальнi умови виконання зобов’язань (ст. 526—
545 ЦК) та забезпечення виконання зобов’язань (ст. 546—597
ЦК). Особливiсть виконання господарських договорiв полягає
лише в тому, що цi категорiї та iнститути певною мiрою деталi�
зуються ще й господарським законодавством про окремi види
договорiв.
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Основним принципом виконання господарського зобов’язан�
ня є принцип належного виконання. Вiн закрiплений у ч. 1 ст. 193
ГК, згiдно з якою суб’єкти господарювання та iншi учасники гос�
подарських вiдносин повиннi виконувати господарськi зобов’я�
зання належним чином вiдповiдно до закону, iнших правових ак�
тiв, договору, а за вiдсутностi конкретних вимог щодо виконання
зобов’язання — вiдповiдно до вимог, що у певних умовах звичай�
но ставляться.

Важливе значення для належного виконання господарських
зобов’язань має вказiвка закону на те, що кожна сторона повин�
на вжити усiх заходiв, необхiдних для належного виконання нею
зобов’язання, враховуючи iнтереси другої сторони та забезпечен�
ня загальногосподарського iнтересу. Порушення зобов’язань є
пiдставою для застосування господарських санкцiй, передбаче�
них Кодексом, iншими законами або договором (ч. 2 ст. 193 ГК).

Як, встановлено ч. 3 ст. 193 ГК, застосування господарських
санкцiй до суб’єкта, який порушив зобов’язання, не звiльняє
цього суб’єкта вiд обов’язку виконати зобов’язання в натурi,
крiм випадкiв, коли iнше передбачено законом або договором,
або управнена сторона вiдмовилася вiд прийняття виконання
зобов’язання. По�сутi, в цiй нормi закрiплено один з принци�
пiв господарсько�правової вiдповiдальностi, встановлених ч. 3
ст. 216 ГК.

Управнена сторона має право не приймати виконання зобо�
в’язання частинами, якщо iнше не передбачено законом, iнши�
ми нормативно�правовими актами або договором, або не випли�
ває iз змiсту зобов’язання.

Зобов’язана сторона має право виконати зобов’язання до�
строково, якщо iнше не передбачено законом, iншим норматив�
но�правовим актом або договором, або не випливає iз змiсту зо�
бов’язання.

Зобов’язана сторона має право вiдмовитися вiд виконання
зобов’язання у разi неналежного виконання другою стороною обо�
в’язкiв, що є необхiдною умовою виконання.

Проте, за загальним правилом, встановленим ч. 6 ст. 193 ГК,
не допускаються одностороння вiдмова вiд виконання зобов’я�
зань, крiм випадкiв, передбачених законом, а також вiдмова вiд
виконання або вiдстрочка виконання з мотиву, що зобов’язання
другої сторони за iншим договором не було виконано належним
чином.
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Управнена сторона, приймаючи виконання господарсько�
го зобов’язання, на вимогу зобов’язаної сторони повинна вида�
ти письмове посвiдчення виконання зобов’язання повнiстю або
його частини. Таким письмовим посвiдченням є згiдно з ч. 1
ст. 545 ЦК розписка. Наявнiсть боргового документа у боржни�
ка пiдтверджує виконання ним свого обов’язку.

Одним з елементiв належного виконання зобов’язання є ви�
конання його належною особою. Ч. 1 ст. 194 ГК передбачає мож�
ливiсть покладення виконання господарського зобов’язання (в
цiлому або в частинi) третьою особою, яка не є стороною в зобо�
в’язаннi. При цьому управнена сторона зобов’язана прийняти ви�
конання, запропоноване третьою особою — безпосереднiм вико�
навцем, якщо iз закону, господарського договору або характеру
зобов’язання не випливає обов’язок сторони виконати зобов’я�
зання особисто.

Замiна сторони в господарському зобов’язаннi можлива не
лише щодо зобов’язаного суб’єкта (ч. 1 ст. 194 ГК), але i щодо
управненого суб’єкта господарського зобов’язання, який, якщо
iнше не передбачено законом, може передати другiй сторонi, за
її згодою, належнi йому за законом, статутом чи договором пра�
ва на одержання майна вiд третьої особи з метою вирiшення
певних питань щодо управлiння майном або делегувати права
для здiйснення господарсько�управлiнських повноважень. Пере�
дача (делегування) таких прав може бути здiйснена на певний
строк.

Передача (делегування) прав тягне за собою обов’язок суб’єк�
та, який одержав у результатi такої передачi (делегування) до�
датковi повноваження, вирiшувати вiдповiдне до цих повнова�
жень коло господарських питань та нести вiдповiдальнiсть за на�
слiдки рiшень, що ним приймаються.

В господарському зобов’язаннi, так само як i в цивiльно�пра�
вовому, може мати мiсце множиннiсть осiб на сторонi управне�
ного або зобов’язаного суб’єкта (ст. 196 ГК).

У разi якщо в господарському зобов’язаннi беруть участь
кiлька управнених або кiлька зобов’язаних суб’єктiв, кожний з
управнених суб’єктiв має право вимагати виконання, а кожний
iз зобов’язаних суб’єктiв повинен виконати зобов’язання вiдпо�
вiдно до частки цього суб’єкта, визначеної зобов’язанням.

У випадках, передбачених законодавством або договором,
зобов’язання повинно виконуватися солiдарно. При солiдарно�
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му виконаннi господарських зобов’язань застосовуються вiдпо�
вiднi положення ЦК, якщо iнше не передбачено законом.

Наступним елементом належного виконання господарсько�
го зобов’язання є мiсце його виконання.

Зi змiсту ч. 1 ст. 197 ГК випливає, що господарське зобов’я�
зання пiдлягає виконанню за мiсцем: а) визначеним законом,
б) визначеним господарським договором, в) мiсцем, яке визна�
чено змiстом зобов’язання.

У разi якщо мiсце виконання зобов’язання не визначено од�
ним iз зазначених способiв, зобов’язання повинно бути вико�
нано:

за зобов’язаннями, змiстом яких є передача прав на будiв�
лю або земельну дiлянку, iншого нерухомого майна — за мiсце�
знаходженням будiвлi чи земельної дiлянки, iншого нерухомо�
го майна;

за грошовими зобов’язаннями — за мiсцем розташування
управненої сторони на момент виникнення зобов’язання, або за
новим мiсцем її розташування за умови, що управнена сторона
своєчасно повiдомила про нього зобов’язану сторону;

за iншими зобов’язаннями — за мiсцезнаходженням постiй�
но дiючого органу управлiння (мiсцем проживання) зобов’яза�
ної сторони, якщо iнше не передбачено законом.

Певнi особливостi встановленi господарським законодав�
ством стосовно виконання грошових зобов’язань.

За загальним правилом (ч. 1 ст. 198 ГК) платежi за грошо�
вими зобов’язаннями, що виникають у господарських вiдно�
синах, здiйснюються у безготiвковiй формi або готiвкою через
установи банкiв (iнше може бути встановлено законом).

Грошовi зобов’язання учасникiв господарських вiдносин по�
виннi бути вираженi i пiдлягають оплатi у гривнях, яка є нацiо�
нальною валютою України.

В iноземнiй валютi грошовi зобов’язання можуть бути вира�
женi лише у випадках, якщо суб’єкти господарювання мають пра�
во проводити розрахунки мiж собою в iноземнiй валютi вiдповiд�
но до законодавства. Виконання зобов’язань, виражених в iно�
земнiй валютi, здiйснюється вiдповiдно до закону (ч. 2 ст. 198 ГК).

У разi вiдсутностi управненої сторони, ухилення її вiд прий�
няття виконання або iншого прострочення нею виконання зобо�
в’язана сторона за грошовим зобов’язанням має право внести
належнi з неї грошi або передати за зобов’язанням цiннi папери
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до депозиту нотарiальної контори, яка повiдомляє про це управ�
нену сторону. Внесення грошей (цiнних паперiв) до депозиту но�
тарiальної контори вважається виконанням зобов’язання (ч. 3
ст. 197 ГК).

Виконання господарських зобов’язань забезпечується захода�
ми захисту прав та вiдповiдальностi учасникiв господарських
вiдносин, передбаченими ГК та iншими законами (в першу чер�
гу ЦК). Сторони можуть погодити застосування передбачених
законом або таких, що йому не суперечать, видiв забезпечення
виконання зобов’язань, якi звичайно застосовуються у господар�
ському (дiловому) оборотi (ч. 1 ст. 199 ГК).

Зобов’язання суб’єктiв господарювання, якi належать до дер�
жавного сектора економiки, можуть бути забезпеченi державною
гарантiєю у випадках та у спосiб, передбачених законом.

В доповнення до видiв забезпечення виконання господарсь�
ких зобов’язань, передбачених нормами ЦК, ГК встановлює ще
один вид — загальногосподарськi (публiчнi) гарантiї виконання
зобов’язань (ст. 201 ГК).

Сутнiсть цього виду забезпечення полягає в тому, що зако�
ном може бути передбачено обов’язок комерцiйних банкiв, стра�
ховикiв, акцiонерних товариств та iнших суб’єктiв господарю�
вання, якi залучають кошти або цiннi папери громадян i юри�
дичних осiб, передавати частину своїх коштiв для формування
єдиного страхового фонду публiчної застави.

Загальногосподарськi (публiчнi) гарантiї виконання зобов’я�
зання встановлюються з метою нейтралiзацiї несприятливих на
слiдкiв вiд економiчних злочинiв.

§ 3. Припинення господарських зобов’язань

Вiдносини щодо припинення господарських зобов’язань ре�
гулюються вiдповiдними положеннями ЦК (Глава 50, ст. 598—
609 ЦК) з урахуванням особливостей, встановлених ГК.

Загальнi умови припинення господарських зобов’язань вста�
новленi ч. 1, 2 ст. 202 ГК, згiдно з якою господарське зобов’язан�
ня припиняється:

— виконанням, проведеним належним чином;
— зарахуванням зустрiчної однорiдної вимоги або страхово�

го зобов’язання;
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— у разi поєднання управненої та зобов’язаної сторiн в од�
нiй особi;

— за згодою сторiн;
— через неможливiсть виконання;
— в iнших випадках, передбачених ГК або iншими законами.
Найпоширенiшою пiдставою припинення господарського

зобов’язання є його виконання, проведене належним чином (здiйс�
нене належним суб’єктом, належному суб’єкту, належним спо�
собом, в належному мiсцi, належним предметом i в належний
строк).

Господарське зобов’язання припиняється виконанням i в то�
му випадку, коли зобов’язана сторона належним чином викона�
ла одне з двох або кiлькох зобов’язань, щодо яких вона мала пра�
во вибору (альтернативне зобов’язання).

Господарське зобов’язання припиняється зарахуванням зу�
стрiчної однорiдної вимоги, строк якої настав або строк якої не
зазначений чи визначений моментом витребування. Для зараху�
вання достатньо заяви однiєї сторони.

Господарське зобов’язання може бути припинено зарахуван�
ням страхового зобов’язання, якщо iнше не випливає з закону або
змiсту основного чи страхового зобов’язання.

Ч. 5 ст. 203 ГК встановлює заборону зарахування вимог, що�
до яких за заявою другої сторони належить застосувати строк
позовної давностi i строк цей минув, а також в iнших випадках,
передбачених законом (наприклад, не допускається звiльнення
учасника товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю вiд обов’я�
зку внесення вкладу до статутного капiталу товариства, у тому
числi шляхом зарахування вимог до товариства — ч. 2 ст. 144 ЦК).

Згiдно з ч. 1 ст. 204 ГК господарське зобов’язання може бу�
ти припинено за згодою сторiн, зокрема угодою про замiну од�
ного зобов’язання iншим мiж тими самими сторонами (новацiя),
якщо така замiна не суперечить обов’язковому акту, на пiдставi
якого виникло попереднє зобов’язання.

Господарське зобов’язання припиняється у разi поєднання
управненої та зобов’язаної сторiн в однiй особi (наприклад, у
разi реорганiзацiї суб’єкта господарювання�юридичної особи у
виглядi злиття або приєднання). Зобов’язання виникає знову,
якщо це поєднання припиняється (ч. 2 ст. 204 ГК).

Неможливiсть виконання як пiдстава припинення господар�
ського зобов’язання регулюється ст. 205 ГК, згiдно з якою гос�
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подарське зобов’язання припиняється неможливiстю виконан�
ня у разi виникнення обставин, за якi жодна з його сторiн не вiд�
повiдає, якщо iнше не передбачено законом.

У разi неможливостi виконання зобов’язання повнiстю або
частково зобов’язана сторона з метою запобiгання невигiдним
для сторiн майновим та iншим наслiдкам повинна негайно по�
вiдомити про це управнену сторону, яка має вжити необхiдних
заходiв щодо зменшення зазначених наслiдкiв. Таке повiдомлен�
ня не звiльняє зобов’язану сторону вiд вiдповiдальностi за неви�
конання зобов’язання вiдповiдно до вимог закону (ч. 2 ст. 205 ГК).

Господарське зобов’язання припиняється неможливiстю ви�
конання у разi лiквiдацiї суб’єкта господарювання, якщо не до�
пускається правонаступництво за цим зобов’язанням. Так само
пiдставою припинення зобов’язання суб’єкта господарювання —
банкрута є його лiквiдацiя.

§ 4. Розiрвання господарських зобов’язань.
Недiйснiсть господарського зобов’язання

Господарське зобов’язання може бути розiрвано сторонами
вiдповiдно до правил, встановлених ст. 188 ГК стосовно розi�
рвання господарських договорiв.

Як зазначено в ч. 2 ст. 206 ГК, державний контракт пiдлягає
розiрванню у разi змiни або скасування державного замовлен�
ня, яким передбачено припинення дiї контракту (тут слiд було б
записати «на пiдставi якого було укладено державний контракт»),
з моменту, коли про це стало вiдомо сторонам зобов’язання. На�
слiдки розiрвання державного контракту для його сторiн визна�
чаються вiдповiдно до закону.

Частина 1 ст. 207 ГК встановлює три пiдстави, з яких гос�
подарське зобов’язання може бути визнане недiйсним:

а) якщо господарське зобов’язання не вiдповiдає вимогам за�
кону;

б) якщо господарське зобов’язання вчинено з метою, яка за�
вiдомо суперечить iнтересам держави i суспiльства;

в) якщо господарське зобов’язання укладено учасниками
господарських вiдносин з порушенням хоча б одним з них гос�
подарської компетенцiї (спецiальної правосуб’єктностi).

Визнання господарського зобов’язання недiйсним здiйсню�
ється судом на вимогу однiєї iз сторiн зобов’язання або вiдповiд�
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ного органу державної влади. Господарське зобов’язання може
бути визнано недiйсним повнiстю або в частинi.

Крiм визнання недiйсним зобов’язання ГК передбачає ви�
знання недiйсною також нiкчемної умови господарського зобо�
в’язання, яка самостiйно або в поєднаннi з iншими умовами зобо�
в’язання порушує права та законнi iнтереси другої сторони або
третiх осiб.

Нiкчемними, згiдно з ч. 2 ст. 207 ГК, визнаються, зокрема,
такi умови типових договорiв i договорiв приєднання, що:

виключають або обмежують вiдповiдальнiсть виробника про�
дукцiї, виконавця робiт (послуг) або взагалi не покладають на
зобов’язану сторону певних обов’язкiв;

допускають односторонню вiдмову вiд зобов’язання з боку
виконавця або односторонню змiну виконавцем його умов;

вимагають вiд одержувача товару (послуги) сплати непро�
порцiйно великого розмiру санкцiй у разi вiдмови його вiд дого�
вору i не встановлюють аналогiчної санкцiї для виконавця.

Виконання господарського зобов’язання, визнаного судом
недiйсним повнiстю або в частинi, припиняється повнiстю або в
частинi з дня набрання рiшенням суду законної сили як таке, що
вважається недiйсним з моменту його виникнення. У разi якщо
за змiстом зобов’язання воно може бути припинено лише на май�
бутнє, таке зобов’язання визнається недiйсним i припиняється
на майбутнє (ч. 3 ст. 207 ГК).

Вiдповiдно до ГК наслiдки визнання господарського зобов’я�
зання недiйсним подiляються на двi групи залежно вiд того, з
яких пiдстав зобов’язання було визнано недiйсним:

1) якщо господарське зобов’язання визнано недiйсним як та�
ке, що вчинено з метою, яка завiдомо суперечить iнтересам дер�
жави i суспiльства, то:

а) за наявностi намiру в обох сторiн — у разi виконання зобо�
в’язання обома сторонами — в доход держави за рiшенням суду
стягується все одержане ними за зобов’язанням, а у разi вико�
нання зобов’язання однiєю стороною з другої сторони стягуєть�
ся в доход держави все одержане нею, а також все належне з неї
першiй сторонi на вiдшкодування одержаного;

б) за наявностi намiру лише у однiєї iз сторiн усе одержане
нею повинно бути повернено другiй сторонi, а одержане остан�
ньою або належне їй на вiдшкодування виконаного стягується
за рiшенням суду в доход держави (ч. 1 ст. 208 ГК);
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2) у разi визнання недiйсним зобов’язання з iнших пiдстав
кожна iз сторiн зобов’язана повернути другiй сторонi все одер�
жане за зобов’язанням, а за неможливостi повернути одержане
в натурi — вiдшкодувати його вартiсть грошима, якщо iншi на�
слiдки недiйсностi зобов’язання не передбаченi законом (ч. 2
ст. 208 ГК).

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття господарського зобов’язання.
2. Що таке майново�господарськi зобов’язання?
3. Що таке органiзацiйно�господарськi зобов’язання i мiж ким

вони можуть виникати?
4. Назвiть основнi пiдстави виникнення господарських зобов’я�

зань.
5. Назвiть основнi елементи виконання господарського зобов’я�

зання.
6. Назвiть загальнi умови припинення господарських зобов’я�

зань.
7. З яких пiдстав господарське зобов’язання може бути визнане

недiйсним?
8. Назвiть правовi наслiдки визнання господарського зобов’я�

зання недiйсним.
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ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊI ÄÎÃÎÂÎÐÈ

§ 1. Поняття та ознаки господарського
договору

Право України регулює майново�господарськi та iншi вiдно�
сини суб’єктiв господарювання з iншими учасниками вiдносин у
сферi господарювання завдяки застосуванню двох основних нор�
мативно�правових категорiй: договiр та господарський договiр.

Перша категорiя — майновий договiр — є загальною. Законо�
давчо майновi договори усiх видiв врегульовано ЦК (ст. 626—
654).

У господарському правi категорiя «договiр» використовуєть�
ся у загальному i спецiальному значеннях. Договiр, який регу�
лює ст. 626 ЦК, у господарському правi означає будь�яку май�
нову угоду мiж двома або бiльше суб’єктами господарського
права. Але з точки зору статутної дiяльностi суб’єкта господа�
рювання майновi договори є рiзнi. Наприклад, договiр поставки
пiдприємством продукцiї чи договiр пiдряду на капiтальне бу�
дiвництво — з одного боку; договiр купiвлi�продажу пiдприєм�
ством меблiв для офiсу, канцелярських товарiв тощо — з iншо�
го. Цi договори рiзнi, оскiльки однi регулюють основну статут�
ну дiяльнiсть суб’єктiв господарювання, iншi — обслуговуючу.
Тому законодавець визначає i регулює договори про основну
господарську дiяльнiсть суб’єктiв окремою юридичною катего�
рiєю — категорiєю господарського договору.

Термiн «господарський договiр» у право України було вве�
дено Арбiтражним процесуальним кодексом України (зараз но�
сить назву Господарський процесуальний кодекс), який регу�
лює порядок розгляду i вирiшення господарських спорiв, тобто
спорiв мiж пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi ви�
никають при укладеннi та виконаннi господарських договорiв
(ст. 1 ГПК).

Отже, категорiї «договiр» i «господарський договiр» спiв�
вiдносяться як загальне i особливе. Як особлива категорiя гос�
подарського законодавства i права України господарський до�
говiр має певну правову основу.



Господарськi договори в Українi з прийняттям Господар�
ського кодексу регулюються:

а) загальними (про зобов’язання, договiр, зобов’язання, що
випливають з договорiв) i спецiальними (купiвля�продаж, постав�
ка, контрактацiя сiльськогосподарської продукцiї, постачання
енергетичними та iншими ресурсами, лiзинг, пiдряд, будiвель�
ний пiдряд, виконання науково�дослiдних або дослiдно�конст�
рукторських та технологiчних робiт, перевезення, транспортне
експедирування, зберiгання на товарному складi, позика, кредит,
банкiвський вклад, банкiвський рахунок, факторинг, комерцiй�
на концесiя тощо) статтями Цивiльного кодексу;

б) нормативно�правовими актами господарського законо�
давства: Господарським кодексом, законами України про окре�
мi види господарської дiяльностi (iнвестицiйну, зовнiшньоеко�
номiчну, транспортну тощо).

Певну групу становлять нормативнi акти колишнього Сою�
зу РСР, якi регулюють тi господарськi договори, якi повнiстю
або частково не врегульованi законодавством України. Зокрема,
це договори поставки продукцiї виробничо�технiчного призна�
чення та товарiв народного споживання; договори перевезення
вантажiв внутрiшнiм водним транспортом.

Господарський процесуальний кодекс України мiстить за�
гальне правило про те, що спори, що виникають при укладеннi
господарських договорiв, можуть бути поданi на вирiшення гос�
подарського суду (ст. 10), визначає процедуру досудового вре�
гулювання спорiв, що виникають у разi змiни та розiрвання пе�
вної категорiї господарських договорiв (ст. 11), а також регулює
процесуальнi вiдносини щодо порушення позовного проваджен�
ня з господарських спорiв та їх вирiшення.

Отже, у визначеннi поняття господарського договору слiд вра�
ховувати i загальнi ознаки категорiї майнового договору, i особ�
ливi його ознаки, вiдображенi у господарському законодавствi.

Iз загальноправової точки зору господарський договiр ста�
новить собою господарське правовiдношення мiж двома або
бiльше суб’єктами, змiстом якого є їхнi договiрнi зобов’язання
дiяти певним чином: передати i прийняти майно, виконати ро�
боту, надати послуги i т. iн. Господарський договiр — це регуля�
тор конкретних (одиничних) господарських вiдносин (зв’язкiв)
мiж суб’єктами господарської дiяльностi, умови дiї якого визна�
чають самi суб’єкти.
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Як спецiальна правова категорiя господарський договiр має
особливi ознаки.

По�перше, господарське законодавство регулює цей договiр
як таку угоду, яка має визначену економiчну i правову мету. Гос�
подарський договiр завжди укладається з господарською (ко�
мерцiйною) метою для досягнення необхiдних господарських i
комерцiйних результатiв. Це виробництво i реалiзацiя за плату
продукцiї, виконання робiт i оплата їхнiх результатiв, надання
платних послуг. Звiдси господарськi договори — це, як правило,
майновi договори, що обслуговують безпосередньо виробництво
та господарський (комерцiйний) обiг. За критерiєм мети госпо�
дарськi договори вiдмежовуються вiд iнших договорiв суб’єктiв
господарювання, якi не обслуговують виробництво i обiг, i є до�
помiжними.

По�друге, стосовно господарських договорiв дiють окремi
правила щодо пiдстав їх укладання i змiсту господарських дого�
вiрних зобов’язань. Законодавством про господарськi договори
встановлено, що тi з них, якi спрямованi на забезпечення прiо�
ритетних потреб України в продукцiї, роботах та послугах, укла�
даються на пiдставi вiдповiдних державних замовлень. Юри�
дичною особливiстю в такому разi є те, що змiст господарського
договору, який укладається на пiдставi державного замовлення
(державний контракт), повинен вiдповiдати цьому замовленню
(ч. 5 ст. 179 ГК). В теорiї такi договори визначаються як пла�
нованi.

Але не всi господарськi договори укладаються на пiдставi
державного замовлення. Отже, ця ознака господарського дого�
вору не є абсолютною.

Змiст господарських договорiв, якi укладаються без дер�
жавного замовлення, має вiдповiдати господарським намiрам i
юридично вираженiй згодi сторiн. У теорiї такi договори нази�
ваються регульованими, тобто такими, що регулюються самими
сторонами.

По�третє, закон обмежує коло суб’єктiв, якi можуть бути
суб’єктами господарських договорiв (про цю ознаку йшлося при
розглядi суб’єктного складу господарських зобов’язань).

Оскiльки ГК, неодноразово вживаючи термiн господарський
договiр, не мiстить визначення його поняття (так само як i ви�
значення загального поняття «договiр», це визначення може бу�
ти сформульовано, виходячи з загального визначення поняття
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«договiр», встановленого ст. 626 ЦК, з урахуванням особливос�
тей, властивих господарському договору.

Отже, господарський договiр — це домовленiсть суб’єкта гос�
подарювання з iншим учасником (учасниками) вiдносин у сфе�
рi господарювання, спрямована на встановлення, змiну або при�
пинення їх прав та обов’язкiв у сферi господарювання.

Господарський договiр згiдно iз законом спiввiдноситься з
юридичною категорiєю господарського зобов’язання. Так, май�
ново�господарськi зобов’язання, якi виникають мiж суб’єктами
господарювання або мiж суб’єктами господарювання i негоспо�
дарюючими суб’єктами — юридичними особами на пiдставi гос�
подарських договорiв, є господарсько�договiрними зобов’язан�
нями (ч. 1 ст. 179 ГК).

Категорiя господарського зобов’язання водночас є i загаль�
ною (широкою), i частковою (вужчою) стосовно господарсько�
го договору. Загальною вона є тому, що господарськi зобов’язан�
ня виникають з ряду пiдстав, наведених у ст. 174 ГК, однiєю з
яких є господарський договiр. Таким чином, з одного боку, гос�
подарський договiр є лише частковою пiдставою виникнення
господарських зобов’язань. У цьому розумiннi категорiя госпо�
дарського зобов’язання узагальнює договiрнi господарськi зобо�
в’язання, заснованi на договорi. З iншого боку, змiст господар�
ського договору — це сукупнiсть господарських зобов’язань
сторiн, тобто їх взаємних прав i обов’язкiв, що виникають саме з
такого договору. Тобто категорiя господарського договору є уза�
гальненою щодо договiрних господарських зобов’язань. Госпо�
дарський договiр — це юридичне джерело договiрних господар�
ських зобов’язань.

§ 2. Види господарських договорiв

Рiзноманiтнiсть господарської дiяльностi обумовлює iсну�
вання широкого кола господарських договорiв. Кожному госпо�
дарському договору властивi i загальнi риси цiєї правової катего�
рiї, i ознаки, притаманнi саме цьому виду господарських догово�
рiв. Тому для їхнього (договорiв) розмежування застосовуються
доктринальна i нормативна класифiкацiї господарських догово�
рiв, основою яких є їхнi юридичнi (внутрiшнi) властивостi.

Теорiя зобов’язального права класифiкує господарськi до�
говори за кiлькома критерiями.
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За суб’єктним складом розрiзняються дво— i багатостороннi
договори. Прикладом першого є поставка продукцiї (сторони —
постачальник i покупець — ст. 265 ГК). Прикладом другого до�
говору є перевезення вантажiв: у ньому беруть участь перевiз�
ник, вантажовiдправник i вантажоодержувач — особа, уповно�
важена на одержання вантажу (ст. 307 ГК).

Залежно вiд юридичної пiдстави укладення договору розрiз�
няють два рiзновиди господарських договорiв:

господарськi договори, якi укладаються на пiдставi держав�
них замовлень i змiст яких повинен вiдповiдати цим замовлен�
ням (планованi договори). Цi господарськi договори визначенi i
регулюються як державнi контракти Це договори поставки про�
дукцiї, виконання робiт, надання послуг тим споживачам, потре�
би яких фiнансуються за рахунок держави i замовниками у яких
виступають центральнi державнi органи (мiнiстерства, вiдомства).
Держконтракти поєднують у собi юридичнi властивостi держ�
замовлень (актiв централiзованого планування) i власне госпо�
дарських договорiв. Особливою їхньою ознакою є те, що держа�
ва гарантує оплату продукцiї, робiт, послуг за державними кон�
трактами, а також те, що держава може надавати економiчнi
пiльги виконавцям цих договорiв. Виконавцi державного конт�
ракту забезпечують себе матерiально�технiчними ресурсами са�
мостiйно шляхом укладання прямих договорiв з пiдприємства�
ми�постачальниками, державними постачальницько�збутовими
та iншими посередницькими органiзацiями. Виняток становлять
окремi види ресурсiв, виробництво i споживання яких контро�
люється i централiзовано розподiляється державою (див. Закон
України вiд 22 грудня 1995 р. «Про державне замовлення для за�
доволення прiоритетних державних потреб»);

господарськi договори, якi укладаються на поставку про�
дукцiї, виконання робiт, надання послуг на пiдставi господар�
ських намiрiв сторiн (на основi вiльного волевиявлення сторiн),
юридично виражених iстотними умовами договорiв (регульова�
нi договори).

Залежно вiд способу виникнення розрiзняють формальнi, ре�
альнi i консенсуальнi господарськi договори. Для укладання фор�
мального господарського договору необхiднi два моменти: узго�
дження волевиявлення сторiн (консенсус) та вираження волi у
певнiй (загалом визначенiй законом) формi. Форма господар�
ських договорiв письмова, причому здебiльшого регулюється
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iмперативними нормами. Це їх iстотна ознака. Для укладан�
ня реального господарського договору необхiднi не тiльки узго�
дження волi сторiн, а й передача речi — об’єкта договору. Консен�
суальнi договори — це такi господарськi договори, якi виника�
ють в момент реальних намiрiв сторiн, недвозначно виражених
словами або конклюдентними дiями. Консенсуальнi господар�
ськi договори повиннi мати письмову форму.

За способом оферти i визначення змiсту розрiзняють:
договори приєднання. Це господарськi договори, у яких од�

на сторона наперед встановлює умови майбутнього договору у
формулярах або iнших стандартних формах. Другiй сторонi за�
лишається або прийняти їх у цiлому, або не вступати в договiр
(перевезення вантажiв, страхування тощо). Друга сторона не мо�
же запропонувати свої умови договору;

договори, змiст яких сторони визначають при їх укладаннi.
За змiстом iстотних умов розрiзняють простi i складнi госпо�
дарськi договори. Простi договори мають у своєму текстi май�
новi елементи лише одного виду договору: поставки, мiни, пере�
везення i т. iн. У складних господарських договорах поєднуються
майновi елементи двох i бiльше договорiв (в ч. 2 ст. 628 ЦК такi
договори названi змiшаними). Наприклад, у договорi пiдряду на
капiтальне будiвництво — поставка, пiдряд, майновий найм.

За регулятивними функцiями розрiзняють:
попереднi i основнi господарськi договори. Попереднiй дого�

вiр визначає умови, на яких сторони зобов’язуються у певний
строк, але не пiзнiше одного року з моменту укладення попе�
реднього договору, укласти основний господарський договiр
(«договiр про договiр») на умовах, передбачених попереднiм до�
говором. Такий договiр є необхiдним щодо тих господарських
вiдносин, в яких для укладання основного договору треба здiйс�
нити ряд дiй, без яких його неможливо укласти (пiдряд на ка�
пiтальне будiвництво складного об’єкта). Попереднiй договiр
мiстить умови, що дозволяють визначити предмет, а також iншi
iстотнi умови основного договору;

генеральнi i поточнi господарськi договори. Перший уклада�
ється на весь перiод дiяльностi, яка регулюється. Генеральний
договiр визначає iстотнi умови спiвробiтництва сторiн протя�
гом усього перiоду здiйснення вiдповiдної дiяльностi. Поточнi
(разовi) договори укладаються на пiдставi генерального дого�
вору як такi, що розрахованi на певнi (короткi) промiжки часу.

298 Глава 14



Поточнi договори, як правило, не включають умов, не передба�
чених генеральним договором, iнакше це був би новий (окре�
мий) договiр.

Нормативна класифiкацiя господарських договорiв здiйс�
нюється за предметною ознакою, тобто залежно вiд видiв май�
нових вiдносин, якi є предметом вiдповiдних договорiв.

Їх систему дає Господарський кодекс як основний закон про
господарськi договори (роздiл VI «Особливостi правового регу�
лювання в окремих галузях господарювання» — Глави 30—33).
Слiд мати на увазi, що деякi види господарських договорiв не
увiйшли до ГК, а регулюються нормами Цивiльного кодексу,
який систематизує господарськi договори разом iз цивiльними.

За предметною ознакою закон розрiзняє господарськi дого�
вори на передачу майна у власнiсть (господарське вiдання, опе�
ративне управлiння), на передачу майна у строкове оплатне ко�
ристування, на виконання робiт, на перевезення вантажiв (транс�
портнi господарськi договори) та надання iнших господарських
послуг.

§ 3. Функцiї господарського договору

Господарський договiр, як i будь�який iнший, виконує в еко�
номiцi ряд функцiй.

Функцiї господарського договору — це передбаченi або санк�
цiонованi законом регулятивнi властивостi його як юридичного
акта, завдяки яким врегульовуються вiдповiднi господарськi вiд�
носини.

Господарському договору властивi загальнi договiрнi i спе�
цифiчнi, тобто господарсько�договiрнi, функцiї.

Загальними функцiями договору є:
iнiцiативна (договiр як акт вияву iнiцiативи i узгодженої волi

сторiн врегулювати певнi вiдносини);
програмно�координацiйна (договiр як програма поведiнки сто�

рiн щодо здiйснення господарських вiдносин i засiб узгоджен�
ня, координацiї їхнiх дiй вiдповiдно до економiчних iнтересiв i
намiрiв);

iнформацiйна (договiр завдяки формальнiй визначеностi його
умов включає в себе iнформацiю про правове становище сторiн
у договорi, яка необхiдна сторонам, а у вiдповiдних випадках —
юрисдикцiйним органам, третiм особам);
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гарантiйна (лише завдяки договору включаються в дiю такi
правовi гарантiї виконання договiрних зобов’язань, як неустой�
ка, завдаток, застава тощо);

правозахисна (договiр є правовою формою вiдносин, тобто
формою, в межах якої забезпечується примусове виконання зобо�
в’язань сторiн шляхом використання майнових санкцiй, засобiв
оперативного впливу).

Специфiчними, властивими господарському договору, є такi
функцiї:

правового забезпечення економiчних потреб стосовно тих спо�
живачiв, потреби яких централiзовано враховуються державою
i фiнансуються за рахунок державного бюджету. Цю функцiю
виконує такий особливий господарський договiр, як державний
контракт;

правового засобу реалiзацiї державних замовлень. Державнi
замовлення — це обов’язковi для виконавцiв юридичнi акти
централiзованого планування виробництва. У формi держзамов�
лень планується: виробництво дефiцитної продукцiї; заходи що�
до розвитку прiоритетних галузей народного господарства; ви�
конання мiждержавних економiчних угод; експортно�iмпортна
дiяльнiсть; вирiшення соцiальних проблем тощо. Державне за�
мовлення реалiзується шляхом укладання господарських дого�
ворiв (державних контрактiв) мiж його виконавцями i спожи�
вачами продукцiї, послуг, замовниками робiт. Iнакше кажучи,
господарський договiр у цьому разi є функцiональним правовим
засобом реалiзацiї державного замовлення;

правового iнструмента (засобу) децентралiзованого плану�
вання господарської дiяльностi. Ця функцiя полягає в тому, що:

а) юридичними актами планування дiяльностi суб’єктiв гос�
подарювання є їхнi плани виробничого i соцiального розвитку
(затверджуються як локальнi правовi акти). Плани на перспек�
тиву розробляються суб’єктами господарювання, виходячи з по�
питу на продукцiю, роботи, послуги;

б) попит визначається двома правовими формами: держав�
ним замовленням та господарськими договорами, якi суб’єкти
господарювання укладають iз споживачами та постачальниками
матерiально�технiчних ресурсiв.

Таким чином, iстотнi умови господарських договорiв є обо�
в’язковою економiчною iнформацiєю для складання планiв пiд�
приємств.
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§ 4. Змiст i форма
господарського договору

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 180 ГК змiст господарського догово�
ру становлять умови договору, визначенi угодою його сторiн,
спрямованою на встановлення, змiну або припинення госпо�
дарських зобов’язань. При цьому закон розрiзняє два види
умов: а) умови, погодженi сторонами, б) умови, що прийма�
ються ними як обов’язковi умови договору вiдповiдно до зако�
нодавства.

Господарський договiр вважається укладеним, якщо мiж сто�
ронами у передбачених законом порядку та формi досягнуто зго�
ди щодо усiх його iстотних умов. Iстотними є умови, визнанi та�
кими за законом чи необхiднi для договорiв даного виду, а також
умови, щодо яких на вимогу однiєї iз сторiн повинна бути досяг�
нута згода.

Так, згiдно з ч. 3 ст. 180 ГК при укладеннi господарського
договору сторони зобов’язанi у будь�якому разi погодити пред�
мет, цiну та строк дiї договору. Отже, предмет, цiна i строк дiї
договору визнанi законом як iстотнi умови будь�якого госпо�
дарського договору.

Умови про предмет у господарському договорi повиннi ви�
значати найменування (номенклатуру, асортимент) та кiлькiсть
продукцiї (робiт, послуг), а також вимоги до їх якостi. Вимоги
щодо якостi предмета договору визначаються вiдповiдно до обо�
в’язкових для сторiн нормативних документiв, зазначених у ст. 15
ГК, а у разi їх вiдсутностi — в договiрному порядку, з додержан�
ням умов, що забезпечують захист iнтересiв кiнцевих спожива�
чiв товарiв i послуг (ч. 4 ст. 180 ГК).

Цiна у господарському договорi визначається в порядку, вста�
новленому ГК, iншими законами, актами Кабiнету Мiнiстрiв
України. За згодою сторiн у господарському договорi може бу�
ти передбачено доплати до встановленої цiни за продукцiю (ро�
боти, послуги) вищої якостi або виконання робiт у скороченi
строки порiвняно з нормативними (ч. 5 ст. 180 ГК).

У разi визнання погодженої сторонами в договорi цiни та�
кою, що порушує вимоги антимонопольно�конкурентного зако�
нодавства, антимонопольний орган має право вимагати вiд сто�
рiн змiни умови договору щодо цiни.

Господарськi договори 301



Строком дiї господарського договору визнається час, впро�
довж якого iснують господарськi зобов’язання сторiн, що ви�
никли на основi цього договору. На зобов’язання, що виникли у
сторiн до укладення ними господарського договору, не поши�
рюються умови укладеного договору, якщо договором не перед�
бачено iнше. Закiнчення строку дiї господарського договору не
звiльняє сторони вiд вiдповiдальностi за його порушення, що
мало мiсце пiд час дiї договору.

Ч. 1 ст. 639 ЦК встановлює, що договiр може бути укладе�
ний у будь�якiй формi, якщо вимоги щодо форми договору не
встановленi законом.

Вiдповiдно до ст. 208 ЦК у письмовiй формi належить, зокре�
ма, вчиняти: а) правочини мiж юридичними особами; б) пра�
вочини мiж фiзичною та юридичною особою, крiм правочинiв,
якi повнiстю виконуються сторонами у момент їх вчинення, за
винятком правочинiв, якi пiдлягають нотарiальному посвiд�
ченню та (або) державнiй реєстрацiї, а також правочинiв, для
яких недодержання письмової форми має наслiдком їх недiйс�
нiсть.

Таким чином, господарськi договори мають укладатися в
письмовiй формi.

Аналiз положень ч. 1 ст. 181 ГК дає пiдстави для висновку,
що стосовно господарського договору дiє загальне правило, за
яким вiн має бути укладений у формi єдиного документа, пiд�
писаного сторонами та скрiпленого печатками, тобто — у пись�
мовiй формi (повна письмова форма).

Разом з тим ч. 1 ст. 181 ГК дає змогу сторонам обирати певну
письмову форму господарського договору. Крiм повної письмо�
вої форми допускається укладення господарських договорiв у
спрощений спосiб — шляхом обмiну листами, факсограмами,
телеграмами, телефонограмами, радiограмами, телетайпограмами
тощо. Письмовою формою договору визнається також пiдтвер�
дження прийняття до виконання замовлень. Останнi два спосо�
би можуть бути застосованi, якщо законом не встановлено спе�
цiальнi вимоги до форми та порядку укладення даного виду до�
говорiв.

Кабiнет Мiнiстрiв України, уповноваженi ним органи вико�
навчої влади можуть рекомендувати суб’єктам господарювання
орiєнтовнi умови господарських договорiв (примiрнi договори),
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а у визначених законом випадках — затверджувати типовi дого�
вори (ч. 2 ст. 179 ГК). Прикладом можуть бути Типовий договiр
на постачання природного газу, Типовий договiр на транспор�
тування природного газу, Типовий договiр оренди державного
майна тощо.

При укладаннi ряду господарських договорiв застосовують�
ся не довiльнi, а унiфiкованi (стандартнi) форми договiрних до�
кументiв, щодо яких дiють спецiальнi правила їх складання i якi
мають точно визначенi офiцiйнi назви. Зокрема, це стосується
форми договорiв перевезення вантажiв.

Так, згiдно iз статтею 6 Статуту залiзниць України накладна
є основним перевiзним документом встановленої форми, оформ�
леним вiдповiдно до Статуту та Правил перевезення вантажiв
i наданим залiзницi вiдправником разом з вантажем. Накладна
є обов’язковою двосторонньою письмовою формою угоди на пе�
ревезення вантажу, яка укладається мiж вiдправником та залiз�
ницею на користь третьої сторони — одержувача. Накладна одно�
часно є договором на заставу вантажу для забезпечення гарантiї
внесення належної провiзної плати та iнших платежiв за пере�
везення. Накладна супроводжує вантаж на всьому шляху пере�
везення до станцiї призначення.

Виконання повiтряних перевезень вантажу здiйснюється на
пiдставi договору повiтряного перевезення. Форми документiв,
якi посвiдчують цей договiр, та правила їх застосування затвер�
джує Мiнiстерство транспорту України.

Аналогiчно регулюють форму договору перевезення ванта�
жiв й iншi транспортнi кодекси i статути. Так, на автомобiльному
транспортi формою договору є товарно�транспортна накладна,
на внутрiшньому водному — накладна. На морському транспортi
накладною оформляються малокаботажнi перевезення вантажiв.
Для iнших договорiв морських перевезень вантажiв застосову�
ються такi форми, як рейсовий чартер i коносамент (ст. 134 Ко�
дексу торговельного мореплавства).

Зi змiсту ст. 203, 205, 215 та 639 ЦК випливає, що недотри�
мання встановленої законом форми договору (правочину) не
тягне за собою його недiйсностi. Оскiльки згiдно з ч. 1 ст. 638
ЦК договiр є укладеним, якщо сторони в належнiй формi досяг�
ли згоди з усiх iстотних умов договору, то недотримання вста�
новленої законом форми договору є пiдставою для того, щоб
вважати господарський договiр неукладеним.
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§ 5. Порядок укладання, змiни
та розiрвання господарських договорiв

Укладання господарського договору — це зустрiчнi договiр�
но�процедурнi дiї двох або бiльше суб’єктiв господарювання що�
до вироблення умов договору, якi вiдповiдають їх реальним на�
мiрам та економiчним iнтересам, а також юридичне оформлен�
ня договору (надання цим умовам певної форми) як правового
акта.

Особливiстю господарських договорiв є те, що при їх укла�
даннi застосовуються певнi технiко�юридичнi процедури, тобто
порядок висловлення пропозицiї укласти договiр (оферти) та
прийняття її (акцепту) значною мiрою формалiзований.

В ГК вперше в нормативному порядку узагальнено i сфор�
мульовано загальнi умови укладання договорiв, що породжують
господарськi зобов’язання.

Зокрема, ч. 3 ст. 179 ГК встановлено, що укладення госпо�
дарського договору є обов’язковим для сторiн, якщо вiн засно�
ваний на державному замовленнi, виконання якого є обов’язком
для суб’єкта господарювання у випадках, передбачених зако�
ном, або iснує пряма вказiвка закону щодо обов’язковостi укла�
дення договору для певних категорiй суб’єктiв господарювання
чи органiв державної влади або органiв мiсцевого самовряду�
вання. Так, для виконавцiв державного замовлення, заснованих
повнiстю або частково на державнiй власностi (державних пiд�
приємств, установ та органiзацiй, акцiонерних товариств, у ста�
тутному фондi яких контрольний пакет акцiй належить держа�
вi, орендних пiдприємств, заснованих на державнiй власностi), а
також для суб’єктiв господарської дiяльностi України всiх форм
власностi�монополiстiв на вiдповiдному ринку продукцiї, дер�
жавнi замовлення на поставку продукцiї є обов’язковими, якщо
виконання державного замовлення не спричиняє збиткiв зазна�
ченим виконавцям державного замовлення (ч. 8 Ст. 2 Закону
України «Про поставки продукцiї для державних потреб»).

При укладеннi господарських договорiв сторони можуть ви�
значати змiст договору на основi:

а) вiльного волевиявлення, коли сторони мають право пого�
джувати на свiй розсуд будь�якi умови договору, що не супере�
чать законодавству;

б) примiрного договору, рекомендованого органом управлiн�
ня суб’єктам господарювання для використання при укладеннi
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ними договорiв, коли сторони мають право за взаємною згодою
змiнювати окремi умови, передбаченi примiрним договором, або
доповнювати його змiст;

в) типового договору, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв
України, чи у випадках, передбачених законом, iншим органом
державної влади, коли сторони не можуть вiдступати вiд змiсту
типового договору, але мають право конкретизувати його умови;

г) договору приєднання, запропонованого однiєю стороною
для iнших можливих суб’єктiв, коли цi суб’єкти у разi вступу в
договiр не мають права наполягати на змiнi його змiсту.

Суб’єкти господарювання, якi забезпечують споживачiв (як
суб’єктiв господарювання, так i негосподарюючих суб’єктiв) елек�
троенергiєю, зв’язком, послугами залiзничного та iнших видiв
транспорту, а у випадках, передбачених законом, також iншi
суб’єкти зобов’язанi укладати договори з усiма споживачами їх�
ньої продукцiї (послуг). Законодавством можуть бути передба�
ченi обов’язковi умови таких договорiв.

Як встановлено ч. 7 ст. 179 ГК, господарськi договори укла�
даються за правилами, встановленими ЦК України з урахуван�
ням особливостей, передбачених ГК, iншими нормативно�пра�
вовими актами щодо окремих видiв договорiв.

Встановлюючи правила укладання господарських догово�
рiв, ГК видiляє загальний для всiх видiв договорiв порядок їх
укладання (ст. 181 ГК) i особливостi укладання господарських
договорiв залежно вiд їх виду, пiдстав, мiсця укладання тощо
(ст. 182—187 ГК).

Порядок (процедура) укладання господарського договору
подiляється на ряд стадiй, на кожнiй з яких вiдповiдна сторона
має вчинити певнi дiї, встановленi законом.

1�а стадiя — надсилання пропозицiї укласти договiр (офер�
та). Згiдно з ч. 1 ст. 641 ЦК пропозицiю укласти договiр (офер�
ту) може зробити кожна з сторiн майбутнього договору, вiдтак
проект договору може бути запропонований будь�якою з сторiн
(ч. 2 ст. 181 ГК). ГК не випадково зазначає саме на проект дого�
вору, оскiльки згiдно з ч. 2 ст. 641 ЦК реклама або iншi пропо�
зицiї, адресованi невизначеному колу осiб, є запрошенням роби�
ти пропозицiї укласти договiр, якщо iнше не вказано у рекламi
або iнших пропозицiях.

У разi якщо проект договору викладено як єдиний документ,
вiн надається другiй сторонi у двох примiрниках.
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Пропозицiя укласти договiр має мiстити iстотнi умови дого�
вору i виражати намiр особи, яка її зробила, вважати себе зобо�
в’язаною у разi її прийняття.

2�стадiя — (прийняття пропозицiї укласти договiр (акцепт).
Сторона, яка одержала проект договору, у разi згоди з його умо�
вами оформляє договiр вiдповiдно до вимог ч. 1 ст. 181 ГК (вчи�
няє пiдпис i скрiплює його печаткою) i повертає один примiрник
договору другiй сторонi або надсилає вiдповiдь на лист, факсо�
граму тощо у двадцятиденний строк пiсля одержання договору.

Особливiстю процедури укладання господарських договорiв
є наявнiсть у нiй промiжної стадiї — оформлення i врегулювання
розбiжностей, що виникли мiж сторонами майбутнього договору.

Так, за наявностi заперечень щодо окремих умов договору
сторона, яка одержала проект договору, складає протокол розбiж�
ностей, про що робиться застереження у договорi, та у двадця�
тиденний строк надсилає другiй сторонi два примiрники прото�
колу розбiжностей разом з пiдписаним договором (ч. 4 ст. 181 ГК).

Сторона, яка одержала протокол розбiжностей до договору,
зобов’язана протягом двадцяти днiв:

а) розглянути його,
б) вжити заходiв для врегулювання розбiжностей з другою

стороною та включити до договору всi прийнятi пропозицiї,
в) тi розбiжностi, що залишились неврегульованими, пере�

дати в цей же строк до суду, якщо на це є згода другої сторони
(ч. 5 ст. 181 ГК).

У разi досягнення сторонами згоди щодо всiх або окремих
умов, зазначених у протоколi розбiжностей, така згода повинна
бути пiдтверджена у письмовiй формi (протоколом узгодження
розбiжностей, листами, телеграмами, телетайпограмами тощо).

Ч. 7 ст. 181 ГК встановлює три випадки, коли пропозицiї
другої сторони вважаються прийнятими навiть якщо сторона,
яка одержала протокол розбiжностей, не передасть у зазначений
двадцятиденний строк до суду розбiжностi, що залишилися не�
врегульованими. Це стосується:

а) договору, заснованого на державному замовленнi;
б) договору, укладення якого є обов’язковим для сторiн на

пiдставi закону;
в) договору, в якому сторона�виконавець за договором в уста�

новленому порядку визнаний монополiстом на певному ринку
товарiв (робiт, послуг).
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У разi якщо сторони не досягли згоди з усiх iстотних умов
господарського договору, такий договiр вважається неукладеним
(таким, що не вiдбувся). Якщо одна iз сторiн здiйснила фактич�
нi дiї щодо його виконання, правовi наслiдки таких дiй визнача�
ються нормами ЦК, а саме ч. 2 ст. 642 ЦК, згiдно з якою якщо
особа, яка одержала пропозицiю укласти договiр, у межах стро�
ку для вiдповiдi вчинила дiю вiдповiдно до вказаних у пропозицiї
умов договору (вiдвантажила товари, надала послуги, виконала
роботи, сплатила вiдповiдну суму грошей тощо), яка засвiдчує
її бажання укласти договiр, ця дiя є прийняттям пропозицiї, як�
що iнше не вказане в пропозицiї укласти договiр або не встанов�
лено законом.

Як зазначалося, ГК, крiм загального для всiх господарських
договорiв порядку укладання господарських договорiв, мiстить
i певнi особливостi їх укладання:

а) залежно вiд виду договору.
— попереднi договори (ст. 182 ГК). За попереднiм договором

суб’єкт господарювання зобов’язується у певний строк, але не
пiзнiше одного року з моменту укладення попереднього догово�
ру, укласти основний господарський договiр на умовах, перед�
бачених попереднiм договором.

Попереднiй договiр повинен мiстити умови, що дозволяють
визначити предмет, а також iншi iстотнi умови основного дого�
вору. До укладення попереднiх договорiв не застосовується за�
гальний порядок укладення господарських договорiв.

У разi якщо сторона, яка уклала попереднiй договiр, одер�
жавши проект договору вiд iншої сторони, ухиляється вiд укла�
дення основного договору, друга сторона має право вимагати
укладення такого договору в судовому порядку.

Зобов’язання укласти основний договiр, передбачене попе�
реднiм договором, припиняється, якщо до закiнчення строку, в
який сторони мають укласти основний договiр, одна iз сторiн
не надiшле проект такого договору другiй сторонi.

Вiдносини щодо укладення попереднiх договорiв регулю�
ються ЦК з урахуванням особливостей, передбачених ГК.

Угода сторiн про намiри (протокол про намiри тощо) не ви�
знається попереднiм договором i не породжує юридичних на�
слiдкiв.

— органiзацiйно�господарськi договори ( ст. 186 ГК). До�
говiрне оформлення органiзацiйно�господарських зобов’язань
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може здiйснюватися учасниками господарських вiдносин як на
основi вiльного волевиявлення сторiн, так i на основi примiр�
них договорiв, якщо укладання таких договорiв передбачено
вiдповiдними нормативно�правовими актами. Спрощений спо�
сiб укладання органiзацiйно�господарських договорiв не допус�
кається.

б) залежно вiд пiдстав укладання:
— державнi контракти (ст. 183 ГК). Договори за державним

замовленням укладаються мiж визначеними законом суб’єкта�
ми господарювання — виконавцями державного замовлення та
державними замовниками, що уповноваженi вiд iменi держави
укладати договори (державнi контракти), в яких визначаються
господарськi зобов’язання сторiн та регулюються вiдносини за�
мовника з виконавцем щодо виконання державного замовлення.

Укладення сторонами договору за державним замовленням
(державного контракту) здiйснюється в порядку, передбачено�
му ст. 181 ГК, з урахуванням особливостей, передбачених зако�
нодавством. Державний контракт укладається шляхом пiдпи�
сання сторонами єдиного документа.

Ухилення вiд укладення договору за державним замовлен�
ням є порушенням господарського законодавства i тягне за со�
бою вiдповiдальнiсть, передбачену ГК та iншими законами. Спо�
ри, пов’язанi з укладенням договору за державним замовлен�
ням, в тому числi при ухиленнi вiд укладення договору однiєї
або обох сторiн, вирiшуються в судовому порядку.

Виконавець державного замовлення звiльняється вiд обо�
в’язку укладення державного контракту на умовах, визначених
державним замовленням, у разi визнання в судовому порядку
державного замовлення недiйсним.

— договори, що укладаються на основi вiльного волевияв�
лення сторiн, примiрних i типових договорiв (ст. 184 ГК). При
укладеннi господарського договору на основi сторiн проект до�
говору може бути розроблений за iнiцiативою будь�якої iз сто�
рiн у строки, погодженi самими сторонами.

Укладення договору на основi вiльного волевиявлення сто�
рiн може вiдбуватися у спрощений спосiб або у формi єдиного
документа, з додержанням загального порядку укладення дого�
ворiв, встановленого ст. 181 ГК.

Укладення господарських договорiв на основi примiрних i
типових договорiв повинно здiйснюватися з додержанням умов,
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передбачених ст. 179 ГК, не iнакше як шляхом викладення до�
говору у виглядi єдиного документа, оформленого згiдно з ви�
могами ст. 181 ГК та вiдповiдно до правил, встановлених нор�
мативно�правовими актами щодо застосування примiрного або
типового договору;

— договори, що укладаються за рiшенням суду (ст. 187 ГК).
Спори, що виникають при укладаннi господарських договорiв за
державним замовленням, або договорiв, укладення яких є обо�
в’язковим на пiдставi закону та в iнших випадках, встановлених
законом, розглядаються судом. Iншi переддоговiрнi спори мо�
жуть бути предметом розгляду суду у разi якщо це передбачено
угодою сторiн або якщо сторони зобов’язанi укласти певний гос�
подарський договiр на пiдставi укладеного мiж ними поперед�
нього договору.

День набрання чинностi рiшенням суду, яким вирiшено пи�
тання щодо переддоговiрного спору, вважається днем укладен�
ня вiдповiдного господарського договору, якщо рiшенням суду
не визначено iнше.

в) залежно вiд мiсця укладання договору (ст. 185 ГК).
До укладення господарських договорiв на бiржах, оптових

ярмарках, публiчних торгах застосовуються загальнi правила
укладення договорiв на основi вiльного волевиявлення, з ура�
хуванням нормативно�правових актiв, якими регулюється дi�
яльнiсть вiдповiдних бiрж, ярмаркiв та публiчних торгiв.

За загальним правилом, встановленим ст. 188 ГК, змiна та
розiрвання господарських договорiв в односторонньому поряд�
ку не допускаються, якщо iнше не передбачено законом або до�
говором.

Виходячи з цього, сторона договору, яка вважає за необхiд�
не змiнити або розiрвати договiр, повинна надiслати пропозицiї
про це другiй сторонi за договором.

Сторона договору, яка одержала пропозицiю про змiну чи
розiрвання договору, у двадцятиденний строк пiсля одержан�
ня пропозицiї повiдомляє другу сторону про результати її роз�
гляду.

У разi якщо сторони не досягли згоди щодо змiни (розiрван�
ня) договору або у разi неодержання вiдповiдi у встановлений
строк з урахуванням часу поштового обiгу, заiнтересована сто�
рона має право передати спiр на вирiшення суду.
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Якщо судовим рiшенням договiр змiнено або розiрвано, до�
говiр вважається змiненим або розiрваним з дня набрання чин�
ностi даним рiшенням, якщо iншого строку набрання чинностi
не встановлено за рiшенням суду.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Назвiть особливi ознаки господарського договору.
2. Яким чином класифiкуються господарськi договори?
3. Назвiть функцiї господарського договору.
4. Якi умови є iстотними для будь�якого господарського дого�

вору?
5. В якому порядку укладається господарський договiр?
6. Щодо яких господарських договорiв законом встановлено

особливостi їх укладення?
7. В якому порядку вiдбувається змiна i розiрвання господар�

ського договору?
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Роздiл V
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ

У ГОСПОДАРСЬКО�ПРАВОВИХ
ВIДНОСИНАХ

Ãëàâà 15

ÎÑÍÎÂÍI ÇÀÑÀÄÈ
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÎ¯

ÂIÄÏÎÂIÄÀËÜÍÎÑÒI

§ 1. Поняття, ознаки та принципи
господарсько'правової вiдповiдальностi

Вiдповiдальнiсть у господарському правi — це комплексний
правовий iнститут, який має свiй особливий предмет регулю�
вання — правопорушення у сферi господарювання (господарськi
правопорушення).

Господарське правопорушення — це протиправна дiя або без�
дiяльнiсть учасника господарських вiдносин, яка не вiдповiдає
вимогам норм господарського права, не узгоджується з юридич�
ними обов’язками зазначеного учасника, порушує суб’єктивнi
права iншого учасника господарських вiдносин або третiх осiб.
Як встановлено ст. 610 ЦК, порушенням зобов’язання є його не�
виконання або виконання з порушенням умов, визначених змiс�
том зобов’язання (неналежне виконання).

Господарськi правопорушення можна класифiкувати за ви�
дами i систематизувати в окремi групи за певними критерiями.

Так, залежно вiд юридичної пiдстави (тобто якi юридичнi
норми порушенi) розрiзняються договiрнi та позадоговiрнi пра�
вопорушення. В свою чергу, договiрнi правопорушення подiля�
ються на:

правопорушення на стадiї виникнення зобов’язань: порушен�
ня порядку, змiсту та строкiв укладання договорiв (ст. 179, 180
ГК); процедури врегулювання розбiжностей, що виникають при



їх укладаннi (ст. 181 ГК); вчинення зобов’язання з метою, яка
завiдомо суперечить iнтересам держави i суспiльства (ст. 207 ГК);

порушення строкiв виконання договiрних та iнших госпо�
дарських зобов’язань щодо поставки продукцiї та товарiв (най�
поширенiшi в господарськiй практицi), перевезення вантажiв,
виконання робiт та iн. Прострочення виконання зобов’язання
загалом тягне за собою обов’язок зобов’язаного суб’єкта вiдшко�
дувати завданi простроченням збитки (ст. 220, 221, 224 ГК) спла�
ту боржником визначеної законом чи договором неустойки, штра�
фу, пенi (ст. 230, 231 ГК), застосування оперативно�господар�
ських санкцiй (ст. 236 ГК);

порушення господарських зобов’язань щодо якостi поставле�
ної продукцiї (товарiв), виконаних робiт, наданих послуг (пра�
вовi наслiдки таких порушень встановленi, зокрема ст. 224, 231,
268 ГК);

порушення державної дисциплiни цiн, пов’язанi з виконан�
ням договорiв. Закон України вiд 3 грудня 1990 р. «Про цiни
i цiноутворення»1 встановлює, що у разi порушення пiдприєм�
ством цiни (при реалiзацiї за договором продукцiї) надлишко�
во одержана сума пiдлягає вилученню в доход вiдповiдного бю�
джету;

порушення у сферi кредитних та розрахункових вiдносин, по�
в’язанi з виконанням господарських договорiв (як правило, це
порушення виконання грошових зобов’язань, штрафнi санкцiї
за якi встановлюються вiдповiдно до ч. 6 ст. 231 ГК);

порушення господарських зобов’язань щодо перевезень ван�
тажiв: зобов’язань з планiв перевезень (неподача перевiзних
засобiв, непред’явлення вантажiв до перевезення); простiй транс�
портних засобiв пiд навантаженням i розвантаженням понад
встановленi термiни; втрата, нестача, пошкодження вантажу; про�
строчення доставки вантажу тощо. Вiдповiдальнiсть за цi пра�
вопорушення встановлена, крiм ст. 313 i 314 ГК, також транспор�
тами кодексами i статутами;

Предметом господарсько�правової вiдповiдальностi є також
позадоговiрнi правопорушення:

порушення законодавства про захист економiчної конкурен�
цiї (антиконкурентнi узгодженi дiї; зловживання монопольним
(домiнуючим) становищем; антиконкурентнi дiї органiв влади,
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органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстративно�гос�
подарського управлiння та контролю), вiдповiдальнiсть за якi
встановлена нормами Глави 28 ГК, а також нормативно�право�
вими актами антимонопольно�конкурентного законодавства;

порушення прав власника як поєднаних, так i не поєднаних з
позбавленням прав володiння тощо.

Вчинення учасником господарських вiдносин правопору�
шення тягне за собою застосування до правопорушника перед�
бачених або санкцiонованих нормами господарського законо�
давства заходiв вiдповiдальностi. Оскiльки це вiдповiдальнiсть
за господарськi правопорушення (правопорушення, вчиненi у
сферi господарської дiяльностi), санкцiї за них визначенi госпо�
дарським законом. Такий вид вiдповiдальностi в теорiї госпо�
дарського права визначається як господарсько�правова вiдповi�
дальнiсть.

Господарсько�правовiй вiдповiдальностi властивi особливi
ознаки.

З точки зору форми ця вiдповiдальнiсть є юридичною, тоб�
то являє собою дiю (вплив) кредитора (потерпiлого) на право�
порушника безпосередньо або за допомогою суду. Юридична
природа такої вiдповiдальностi полягає у негативнiй оцiнцi по�
ведiнки правопорушника з боку держави i в прямiй вимозi або
санкцiї закону застосувати до нього заходи майнового впливу у
виглядi вiдшкодування збиткiв, сплати неустойки, штрафу, пенi
або iншi несприятливi для правопорушника правовi наслiдки.
Загальним принципом цiєї вiдповiдальностi є державна забезпе�
ченiсть щодо застосування передбачених договором чи законом
майнових та iнших господарських санкцiй. Держава гарантує
застосування їх завдяки системi спецiальних i загальних право�
захисних державних органiв, функцiєю яких є саме застосуван�
ня господарських санкцiй.

За змiстом господарсько�правова вiдповiдальнiсть загалом
є матерiальною i застосовується у формi певної системи майно�
вих (економiчних) санкцiй, передбачених або дозволених нор�
мами господарського законодавства. Суб’єкти господарювання
(як господарськi органiзацiї, так i громадяни�пiдприємцi) мо�
жуть нести лише матерiальнi витрати як вiдповiдальнiсть (при�
мусовi виплати, неодержання належних сум, зменшення майна
внаслiдок вiдшкодування збиткiв i т.iн.). Господарське зако�
нодавство закрiплює принцип повної майнової вiдповiдальнос�
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тi суб’єктiв господарювання аж до оголошення банкрутом (ч. 4
ст. 205 ГК). Таким чином, найвищою економiчною санкцiєю згiд�
но iз законодавством можна вважати процесуальне (судове) ого�
лошення суб’єкта�боржника банкрутом.

Господарсько�правова вiдповiдальнiсть застосовується лише
у разi правопорушення, тобто на такiй юридичнiй пiдставi, як
об’єктивнi протиправнi дiї чи бездiяльнiсть правопорушника, i
загалом базується на презумпцiї його вини.

Як встановлено ч. 2 ст. 216 ГК, застосування господарських
санкцiй повинно гарантувати захист прав i законних iнтересiв
громадян, органiзацiй та держави, в тому числi вiдшкодування
збиткiв учасникам господарських вiдносин, завданих внаслiдок
правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сферi госпо�
дарювання.

Таким чином, у функцiональному вiдношеннi господарсь�
ко�правова вiдповiдальнiсть покликана стимулювати належне
виконання учасниками господарських вiдносин господарських
зобов’язань. Її головною метою є забезпечення правопорядку в
сферi економiки (в господарських вiдносинах).

Реалiзацiї цiєї мети покликанi сприяти принципи, на яких
базується господарсько�правова вiдповiдальнiсть. Згiдно з ци�
ми принципами, закрiпленими в ч. 3 ст. 216 ГК:

потерпiла сторона має право на вiдшкодування збиткiв не�
залежно вiд того, чи є застереження про це в договорi;

передбачена законом вiдповiдальнiсть виробника (продавця)
за недоброякiснiсть продукцiї застосовується також незалежно
вiд того, чи є застереження про це в договорi;

сплата штрафних санкцiй за порушення зобов’язання, а та�
кож вiдшкодування збиткiв не звiльняють правопорушника без
згоди другої сторони вiд виконання прийнятих зобов’язань у
натурi;

у господарському договорi неприпустимi застереження що�
до виключення або обмеження вiдповiдальностi виробника (про�
давця) продукцiї.

Правовим засобом вiдповiдальностi (формою реалiзацiї вiд�
повiдальностi i одночасно мiрою вiдповiдальностi) у сферi гос�
подарювання є господарськi санкцiї.

Господарськi санкцiї — це заходи впливу на правопоруш�
ника у сферi господарювання, в результатi застосування яких

314 Глава 15



для нього настають несприятливi економiчнi та/ або правовi на�
слiдки.

Вiдповiдальнiстю є застосування до правопорушника вста�
новлених законом або договором санкцiй, внаслiдок чого вiн за�
знає майнових втрат. Отже, поняття господарсько�правової вiд�
повiдальностi включає в себе i майновi наслiдки застосування
санкцiй. В свою чергу, господарсько�правова санкцiя становить
собою визначену безпосередньо законом або договором мiру
(масштаб, величину) вiдповiдальностi правопорушника. Це гра�
нична величина майново�примусового впливу на правопоруш�
ника, який може застосувати до нього кредитор або вiдповiд�
ний орган (господарський суд, уповноважений державний ор�
ган тощо).

Господарсько�правовi санкцiї у своїй сутностi є переважно
економiчно�юридичними. Тому в законодавствi визначення «еко�
номiчнi» i «майновi» можуть вживатися як тотожнi. Термiн «еко�
номiчнi санкцiї» означає, що за змiстом господарсько�правова
вiдповiдальнiсть є економiчною. Це негативний економiчний
вплив на правопорушника з метою стимулювання виконання
ним зобов’язання.

Термiн «майновi санкцiї» є юридичним еквiвалентом попе�
реднього термiну i означає, що з точки зору форми господарсь�
ко�правова вiдповiдальнiсть є юридичною вiдповiдальнiстю. Ця
вiдповiдальнiсть застосовується лише у правовiй формi, якою є
передбаченi законом або договором майновi (економiчнi за змiс�
том) санкцiї.

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 217 ГК у сферi господарювання засто�
совуються три види господарських санкцiй:

вiдшкодування збиткiв;
штрафнi санкцiї;
оперативно�господарськi санкцiї.
Крiм того до суб’єктiв господарювання за порушення ни�

ми правил здiйснення господарської дiяльностi застосовуються
адмiнiстративно�господарськi санкцiї (ч. 3 ст. 217 ГК).

Господарськi санкцiї застосовуються у встановленому за�
коном порядку за iнiцiативою учасникiв господарських вiдно�
син, а адмiнiстративно�господарськi санкцiї — уповноважени�
ми органами державної влади або органами мiсцевого самовря�
дування.
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§ 2. Пiдстави та межi
господарсько'правової вiдповiдальностi

Як i будь�яка iнша юридична вiдповiдальнiсть, господар�
сько�правова вiдповiдальнiсть ґрунтується на певних правових
пiдставах. Це, по�перше, нормативнi пiдстави, тобто сукупнiсть
норм права про вiдповiдальнiсть учасникiв господарських вiд�
носин. Другою правовою пiдставою є господарська правосуб’єкт�
нiсть правопорушника (боржника) i потерпiлого (кредитора).
Сторонами правовiдносин щодо застосування вiдповiдальностi
цього виду можуть бути суб’єкти господарювання, органи дер�
жавної влади та органи мiсцевого самоврядування, надiленi гос�
подарською компетенцiєю, а також iншi учасники господар�
ських вiдносин (ч. 1 ст. 2; ч. 1 ст. 216 ГК). Третя пiдстава нази�
вається юридико�фактичною. Вона встановлена ч. 1 ст. 218 ГК,
згiдно з якою пiдставою господарсько�правової вiдповiдальнос�
тi учасника господарських вiдносин є вчинене ним правопору�
шення у сферi господарювання. Це можуть бути протиправнi дiї
або бездiяльнiсть особи�господарського правопорушника, що по�
рушують права i законнi iнтереси потерпiлої особи (кредитора)
чи заважають їх реалiзацiї.

Ця пiдстава складається з чотирьох елементiв, якi в теорiї
права називаються умовами господарсько�правової вiдповiдаль�
ностi:

факт господарського порушення, тобто порушення норми за�
кону, умови договору, державного контракту тощо, внаслiдок
чого завдаються збитки або iнша шкода майновим правам та iн�
тересам потерпiлого (кредитора). Господарське порушення є
наслiдком протиправної поведiнки господарського порушника.
Така умова визначається у господарському правi в широкому
розумiннi. Це може бути як дiя, так i бездiяльнiсть, що порушу�
ють правову норму, планове завдання, умови договору тощо;

збитки, завданi порушенням господарського зобов’язання або
установлених вимог щодо здiйснення господарської дiяльностi;

причинний зв’язок мiж протиправною поведiнкою порушни�
ка i завданими потерпiлому збитками. Йдеться про так званий
причинно�необхiдний зв’язок, коли протиправна дiя чи бездi�
яльнiсть є об’єктивною причиною такого наслiдку, як збитки
або iнша шкода, завданi потерпiлому (кредиторовi). Цей зв’язок
необхiдно доводити вiдповiдними доказами;
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вина правопорушника�учасника господарських вiдносин. Це
негативне суб’єктивне ставлення правопорушника до прав i за�
конних iнтересiв потерпiлого. При цьому слiд мати на увазi засте�
реження закону, згiдно з яким учасник господарських вiдносин
вiдповiдає за невиконання або неналежне виконання господар�
ського зобов’язання чи порушення правил здiйснення господар�
ської дiяльностi, якщо не доведе, що ним вжито усiх залежних
вiд нього заходiв для недопущення господарського правопо�
рушення. У разi якщо iнше не передбачено законом або дого�
вором, суб’єкт господарювання за порушення господарсько�
го зобов’язання несе господарсько�правову вiдповiдальнiсть,
якщо не доведе, що належне виконання зобов’язання вияви�
лося неможливим внаслiдок дiї непереборної сили, тобто над�
звичайних i невiдворотних обставин за даних умов здiйснення
господарської дiяльностi. Не вважаються такими обставинами,
зокрема, порушення зобов’язань контрагентами правопоруш�
ника, вiдсутнiсть на ринку потрiбних для виконання зобов’я�
зання товарiв, вiдсутнiсть у боржника необхiдних коштiв (ч. 2
ст. 218 ГК).

Сукупнiсть (склад) чотирьох названих умов утворює юри�
дично�фактичнi пiдстави господарсько�правової вiдповiдально�
стi.

Для застосування майнової вiдповiдальностi у виглядi вiд�
шкодування збиткiв необхiдна наявнiсть усiх чотирьох умов, то�
дi як для застосування неустойки (штрафу, пенi), оперативно�
господарських та адмiнiстративно�господарських санкцiй досить
лише одного з них: факту господарського правопорушення.

Ст. 219 ГК встановила межi господарсько�правової вiдповi�
дальностi, а також випадки, у яких розмiр вiдповiдальностi уча�
сника господарських вiдносин може бути зменшено або такий
суб’єкт може бути звiльнений вiд вiдповiдальностi.

За загальним правилом (ч. 1 ст. 219 ГК) за невиконання або
неналежне виконання господарських зобов’язань чи порушен�
ня правил здiйснення господарської дiяльностi правопоруш�
ник вiдповiдає належним йому на правi власностi або закрiп�
леним за ним на правi господарського вiдання чи оперативного
управлiння майном, якщо iнше не передбачено ГК та iншими
законами.

Засновники суб’єкта господарювання не вiдповiдають за
зобов’язаннями цього суб’єкта, крiм випадкiв, передбачених
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законом або установчими документами про створення даного
суб’єкта. Наприклад, учасники товариства з додатковою вiдпо�
вiдальнiстю у разi недостатностi майна товариства несуть до�
даткову солiдарну вiдповiдальнiсть у визначеному установчи�
ми однаково кратному розмiрi до вкладу кожного з учасникiв
(ч. 4 ст. 80 ГК); учасники повного товариства несуть додаткову
солiдарну вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями товариства усiм
своїм майном (ч. 5 ст. 80 ГК); таку ж вiдповiдальнiсть несуть i
повнi учасники командитного товариства (ч. 6 ст. 80 ГК). Iн�
ший приклад: об’єднання пiдприємств не вiдповiдає за зобо�
в’язаннями його учасникiв, а пiдприємства�учасники не вiд�
повiдають за зобов’язаннями об’єднання, якщо iнше не перед�
бачено установчим договором або статутом об’єднання (ч. 4
ст. 123 ГК).

Згiдно з ч. 3 ст. 219 ГК суд має право зменшити розмiр вiд�
повiдальностi або звiльнити вiдповiдача вiд вiдповiдальностi, як�
що правопорушенню сприяли неправомiрнi дiї (бездiяльнiсть)
другої сторони зобов’язання.

Ч. 4 ст. 219 ГК встановлено, що сторони зобов’язання мо�
жуть передбачити певнi обставини, якi через надзвичайний ха�
рактер цих обставин є пiдставою для звiльнення їх вiд госпо�
дарської вiдповiдальностi у випадку порушення зобов’язання
через данi обставини, а також порядок засвiдчення факту виник�
нення таких обставин. Очевидно, що тут йдеться про обставини
непереборної сили (форс�мажорнi обставини).

Крiм того, вiдповiдно до ст. 617 ЦК особа, яка порушила зобо�
в’язання, звiльняється вiд вiдповiдальностi, якщо вона доведе,
що це порушення сталося внаслiдок випадку. Проте згiдно з ЦК
не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов’яз�
кiв контрагентом боржника, вiдсутнiсть на ринку товарiв, потрi�
бних для виконання зобов’язання, вiдсутнiсть у боржника необ�
хiдних коштiв.

Статті 220 i 221 ГК передбачають окремi випадки вiдповi�
дальностi боржника i кредитора за неналежне виконання зобов’я�
зань (у виглядi вiдшкодування збиткiв), що полягає в порушеннi
строку виконання, та iншi правовi наслiдки такого прострочен�
ня (вiдмова кредитора вiд прийняття виконання, що втратило
для нього iнтерес; вiдстрочення виконання на строк прострочен�
ня кредитора).
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§ 3. Досудовий порядок реалiзацiї
господарсько'правової вiдповiдальностi

Поняття досудового порядку реалiзацiї господарсько�пра�
вової вiдповiдальностi вперше введено в обiг ст. 222 ГК. Метою
досудового порядку реалiзацiї господарсько�правової вiдповi�
дальностi є безпосереднє врегулювання спору з порушником,
яке передує зверненню потерпiлої сторони до суду.

Згiдно з ч. 2 ст. 222 ГК суб’єкт господарювання чи iнша юри�
дична особа — учасник господарських вiдносин, чиї права або
законнi iнтереси порушено, має право звернутися до порушни�
ка з письмовою претензiєю, якщо iнше не встановлено законом.

Претензiя, що пред’являється до порушника в письмовiй фор�
мi, має мiстити:

повне найменування i поштовi реквiзити заявника претензiї
та особи (осiб), якiй претензiя пред’являється;

дату пред’явлення i номер претензiї;
обставини, на пiдставi яких пред’явлено претензiю;
докази, що пiдтверджують цi обставини;
вимоги заявника з посиланням на нормативнi акти;
суму претензiї та її розрахунок, якщо претензiя пiдлягає гро�

шовiй оцiнцi;
платiжнi реквiзити заявника претензiї;
перелiк документiв, що додаються до претензiї.
Документи, що пiдтверджують вимоги заявника, додаються

в оригiналах чи належним чином засвiдчених копiях. Докумен�
ти, якi є у другої сторони, можуть не додаватися до претензiї.

Претензiя пiдписується повноважною особою заявника пре�
тензiї або його представником та надсилається адресатовi реко�
мендованим або цiнним листом або вручається адресатовi пiд
розписку.

Претензiя розглядається в мiсячний строк з дня її одержання,
якщо iнший строк не встановлено ГК або iншими законодавчи�
ми актами. Так, вiдповiдно до ч. 2 ст. 7 ГПК в тих випадках, коли
обов’язковими для обох сторiн правилами або договором перед�
бачено право перепровiрки забракованої продукцiї (товарiв) пiд�
приємством�виготовлювачем, претензiї, пов’язанi з якiстю та ком�
плектнiстю продукцiї (товарiв), розглядаються протягом двох
мiсяцiв.

Якщо до претензiї не додано всi документи, необхiднi для її
розгляду, вони витребуються у заявника iз зазначенням строку

Основнi засади господарсько'правової вiдповiдальностi 319



їх подання, який не може бути менше п’яти днiв, не враховуючи
часу поштового обiгу. При цьому перебiг строку розгляду пре�
тензiї зупиняється до одержання витребуваних документiв чи
закiнчення строку їх подання. Якщо витребуванi документи у
встановлений строк не надiйшли, претензiя розглядається за на�
явними документами (ч. 3 ст. 7 ГПК).

Обґрунтованi вимоги заявника одержувач претензiї зобов’я�
заний задовольнити.

При розглядi претензiї сторони у разi необхiдностi повиннi
звiрити розрахунки, провести експертизу або вчинити iншi дiї
для забезпечення досудового врегулювання спору.

Про результати розгляду претензiї заявник має бути повi�
домлений письмово. Вiдповiдь на претензiю пiдписується повно�
важною особою або представником одержувача претензiї та над�
силається заявниковi рекомендованим або цiнним листом або
вручається йому пiд розписку.

§ 4. Вiдшкодування збиткiв
у сферi господарювання

Вiдшкодування збиткiв як вид вiдповiдальностi рiзнобiчно
врегульоване законом.

По�перше, визначено юридичнi пiдстави застосування цього
виду вiдповiдальностi: «Учасник господарських вiдносин, який
порушив господарське зобов»язання або установленi вимоги
щодо здiйснення господарської дiяльностi, повинен вiдшкоду�
вати завданi цим збитки суб’єкту, права або законнi iнтереси
якого порушено» (ч. 1 ст. 224 ГК).

По�друге, визначено види втрат управненої сторони, якi ви�
значаються як збитки. Це: а) витрати, зробленi управненою сто�
роною; б) втрата або пошкодження її майна; в) не одержанi нею
доходи, якi управнена сторона одержала б у разi належного ви�
конання зобов’язання або додержання правил здiйснення госпо�
дарської дiяльностi другою стороною (ч. 2 ст. 224 ГК).

Згiдно з ч. 1 ст. 225 ГК до складу збиткiв, що пiдлягають вiд�
шкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушен�
ня, включаються:

— вартiсть втраченого, пошкодженого або знищеного майна,
визначена вiдповiдно до вимог законодавства;
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— додатковi витрати (штрафнi санкцiї, сплаченi iншим су�
б’єктам, вартiсть додаткових робiт, додатково витрачених мате�
рiалiв тощо), понесенi стороною, яка зазнала збиткiв внаслiдок
порушення зобов’язання другою стороною;

— неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторо�
на, яка зазнала збиткiв, мала право розраховувати у разi належ�
ного виконання зобов’язання другою стороною;

— матерiальна компенсацiя моральної шкоди у випадках, пе�
редбачених законом.

По�третє, встановлено певнi вимоги щодо визначення роз�
мiру збиткiв: при визначеннi розмiру збиткiв, якщо iнше не пе�
редбачено законом або договором, враховуються цiни, що iсну�
вали за мiсцем виконання зобов’язання на день задоволення бо�
ржником у добровiльному порядку вимоги сторони, яка зазнала
збиткiв, а у разi якщо вимогу не задоволено у добровiльному по�
рядку, — на день подання до суду вiдповiдного позову про стяг�
нення збиткiв.

Виходячи з конкретних обставин, суд може задовольнити ви�
могу про вiдшкодування збиткiв, беручи до уваги цiни на день
винесення рiшення суду.

Як правило, збитки не є майновою санкцiєю заздалегiдь ви�
значеного розмiру. Саме в цьому полягає унiверсальнiсть їхньо�
го застосування. Проте труднощi в обрахуваннi їхнього розмiру
зумовлюють складнiсть застосування зазначеної санкцiї. Ось чо�
му сторони господарського зобов’язання мають право за взаєм�
ною згодою заздалегiдь визначити погоджений розмiр збиткiв, що
пiдлягають вiдшкодуванню, у твердiй сумi або у виглядi вiдсот�
кових ставок залежно вiд обсягу невиконання зобов’язання чи
строкiв порушення зобов’язання сторонами. В той же час не до�
пускається погодження мiж сторонами зобов’язання щодо об�
меження їх вiдповiдальностi, якщо розмiр вiдповiдальностi для
певного виду зобов’язань визначений законом (ч. 5 ст. 225 ГК).

Кабiнетом Мiнiстрiв України можуть затверджуватися ме�
тодики визначення розмiру вiдшкодування збиткiв у сферi гос�
подарювання.

Умови i порядок вiдшкодування збиткiв встановленi ст. 226
ГК, вiдповiдно до якої учасник господарських вiдносин, який
вчинив господарське правопорушення, зобов’язаний вжити не�
обхiдних заходiв щодо запобiгання збиткам у господарськiй сфе�
рi iнших учасникiв господарських вiдносин або щодо зменшен�
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ня їх розмiру, а у разi якщо збиткiв завдано iншим суб’єктам, —
зобов’язаний вiдшкодувати на вимогу цих суб’єктiв збитки у доб�
ровiльному порядку в повному обсязi, якщо законом або дого�
вором сторiн не передбачено вiдшкодування збиткiв в iншому
обсязi.

Сторона, яка порушила своє зобов’язання або напевно знає,
що порушить його при настаннi строку виконання, повинна не�
вiдкладно повiдомити про це другу сторону. У протилежному ви�
падку ця сторона позбавляється права посилатися на невжиття
другою стороною заходiв щодо запобiгання збиткам та вимага�
ти вiдповiдного зменшення розмiру збиткiв.

Сторона господарського зобов’язання позбавляється права
на вiдшкодування збиткiв у разi якщо вона була своєчасно по�
переджена другою стороною про можливе невиконання нею зо�
бов’язання i могла запобiгти виникненню збиткiв своїми дiями,
але не зробила цього, крiм випадкiв, якщо законом або догово�
ром не передбачено iнше.

Не пiдлягають вiдшкодуванню збитки, завданi правомiрною
вiдмовою зобов’язаної сторони вiд подальшого виконання зобо�
в’язання.

У разi невиконання зобов’язання про передачу їй iндивiду�
ально визначеної речi (речей, визначених родовими ознаками)
управнена сторона має право вимагати вiдiбрання цiєї речi (ре�
чей) у зобов’язаної сторони або вимагати вiдшкодування остан�
ньою збиткiв.

У разi невиконання зобов’язання виконати певну роботу (на�
дати послугу) управнена сторона має право виконати цю ро�
боту самостiйно або доручити її виконання (надання послуги)
третiм особам, якщо iнше не передбачено законом або зобов’я�
занням, та вимагати вiдшкодування збиткiв, завданих невико�
нанням зобов’язання.

Вiдшкодування збиткiв, завданих неналежним виконанням
зобов’язання, не звiльняє зобов’язану сторону вiд виконання
зобов’язання в натурi, крiм випадкiв, зазначених у ч. 3 ст. 193
ГК (тобто, коли iнше не передбачено законом або договором, або
управнена сторона вiдмовилася вiд прийняття виконання зобо�
в’язання).

Вiдшкодування збиткiв застосовується як майнова санкцiя,
виходячи з аналiзу вiдповiдних статей ГК та iнших норматив�
но�правових актiв:
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у вiдносинах купiвлi�продажу мiж суб’єктами господарюван�
ня. Так, згiдно з ст. 659 ЦК продавець зобов’язаний повiдомити
покупця про всi права третiх осiб на товар, що продається (пра�
ва наймача, право застави, право довiрчого користування тощо).
У разi вилучення за рiшенням суду товару у покупця на ко�
ристь третьої особи на пiдставах, що виникли до продажу това�
ру, продавець має вiдшкодувати покупцевi завданi збитки, як�
що покупець не знав або не мiг знати про наявнiсть цих пiдстав
(ч. 1 ст. 661 ЦК). Якщо проданий товар неналежної якостi, поку�
пець як один з альтернативних варiантiв може вимагати вiдшко�
дування витрат на усунення недолiкiв товару (ч. 1 ст. 678 ЦК);

у вiдносинах комерцiйного посередництва (агентської дiяль�
ностi). У разi порушення агентського договору суб’єктом, якого
представляє комерцiйний агент, останнiй має право на одержан�
ня винагороди у розмiрах, передбачених агентським договором,
а також на вiдшкодування збиткiв, понесених ним внаслiдок не�
виконання або неналежного виконання договору другою сторо�
ною (ч. 3 ст. 303 ГК);

за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за до�
говором пiдряду на капiтальне будiвництво винна сторона спла�
чує штрафнi санкцiї, а також вiдшкодовує другiй сторонi збит�
ки (зробленi другою стороною витрати, втрату або пошкоджен�
ня її майна, неодержанi доходи) в сумi, не покритiй штрафними
санкцiями, якщо iнший порядок не встановлено законом (ч. 1
ст. 322 ГК).

Чинним господарським законодавством передбачаються й iн�
шi випадки вiдшкодування збиткiв суб’єктами господарювання.

§ 5. Штрафнi та оперативно'
господарськi санкцiї

ГК розумiє пiд штрафними санкцiями господарськi санкцiї
у виглядi грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учас�
ник господарських вiдносин зобов’язаний сплатити у разi по�
рушення ним правил здiйснення господарської дiяльностi, не�
виконання або неналежного виконання господарського зобов’я�
зання.

Таким чином, штрафнi санкцiї:
а) завжди застосовуються у виглядi грошової суми;
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б) пiдставою застосування штрафних санкцiй є:
— порушення учасником господарських вiдносин правил

здiйснення господарської дiяльностi (на нашу думку, законода�
вець не врахував тут ту обставину, що порушення правил здiйс�
нення господарської дiяльностi — це самостiйний вид господар�
ського правопорушення, за який згiдно з ч. 1 ст. 238 ГК до по�
рушника застосовуються адмiнiстративно�господарськi санкцiї.
Тим бiльше, що в подальших статтях, присвячених штрафним
санкцiям про порушення правил здiйснення господарської дi�
яльностi як пiдставу застосування штрафних санкцiй мова не
йде);

— невиконання або неналежне виконання господарського
зобов’язання;

в) суб’єктами права застосування штрафних санкцiй є учас�
ники вiдносин у сферi господарювання, зазначенi у ст. 2 ГК;

г) законом щодо окремих видiв зобов’язань може бути ви�
значений розмiр штрафних санкцiй, змiна якого за погоджен�
ням сторiн не допускається.

За загальним правилом розмiр штрафних санкцiй передба�
чається законом чи договором. Прiоритет у визначеннi розмiру
санкцiй надається закону. I лише в тих випадках, коли розмiр
штрафних санкцiй законом не визначено, санкцiї застосовують�
ся в розмiрi, передбаченому договором (ч. 4 ст. 231 ГК).

ГК передбачає рiзнi способи встановлення розмiру санкцiй
договором:

— у вiдсотковому вiдношеннi до суми невиконаної частини
зобов’язання;

— у певнiй, визначенiй грошовiй сумi;
— у вiдсотковому вiдношеннi до суми зобов’язання незалеж�

но вiд ступеня його виконання;
— у кратному розмiрi до вартостi товарiв (робiт, послуг).
Певнi особливостi має встановлення санкцiй за порушення

господарського зобов’язання, в якому хоча б одна сторона є су�
б’єктом господарювання, що належить до державного сектора
економiки, або порушення пов’язане з виконанням державного
контракту, або виконання зобов’язання фiнансується за раху�
нок Державного бюджету України чи за рахунок державно�
го кредиту. За такi порушення штрафнi санкцiї застосовують�
ся (якщо iнше не передбачено законом чи договором) у таких
розмiрах:
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за порушення умов зобов’язання щодо якостi (комплектнос�
тi) товарiв (робiт, послуг) стягується штраф у розмiрi двадцяти
вiдсоткiв вартостi неякiсних (некомплектних) товарiв (робiт,
послуг);

за порушення строкiв виконання зобов’язання стягується пе�
ня у розмiрi 0,1 вiдсотка вартостi товарiв (робiт, послуг), з яких
допущено прострочення виконання за кожний день прострочен�
ня, а за прострочення понад тридцять днiв додатково стягується
штраф у розмiрi семи вiдсоткiв вказаної вартостi.

Законом може бути визначений розмiр штрафних санкцiй
також за iншi порушення окремих видiв господарських зобов’я�
зань, зазначених вище.

У разi недосягнення згоди мiж сторонами щодо встанов�
лення та розмiру штрафних санкцiй за порушення зобов’язан�
ня переддоговiрний спiр може бути вирiшений в судовому по�
рядку за заявою заiнтересованої сторони вiдповiдно до вимог
ГК i ГПК.

Штрафнi санкцiї за порушення грошових зобов’язань вста�
новлюються у вiдсотках, розмiр яких визначається облiковою
ставкою Нацiонального банку України, за увесь час користуван�
ня чужими коштами, якщо iнший розмiр вiдсоткiв не передба�
чено законом або договором.

Розмiр штрафних санкцiй, що застосовуються у внутрiшньо�
господарських вiдносинах за порушення зобов’язань, визначаєть�
ся вiдповiдним суб’єктом господарювання — господарською ор�
ганiзацiєю.

Порядок застосування штрафних санкцiй (спiввiдношення
мiж збитками i неустойкою) встановлено ст. 232 ГК. Цей поря�
док дещо вiдрiзняється вiд спiввiдношення стягнення збиткiв i
неустойки, встановленого ст. 624 ЦК.

За загальним правилом господарського законодавства якщо
за невиконання або неналежне виконання зобов’язання встанов�
лено штрафнi санкцiї, то збитки вiдшкодовуються в частинi, не
покритiй цими санкцiями (залiкова неустойка).

Законом або договором можуть бути передбаченi випадки,
коли:

допускається стягнення тiльки штрафних санкцiй (виключ�
на неустойка);

збитки можуть бути стягнутi у повнiй сумi понад штрафнi
санкцiї (штрафна неустойка);
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за вибором кредитора можуть бути стягнутi або збитки, або
штрафнi санкцiї (альтернативна неустойка).

Вимогу щодо сплати штрафних санкцiй за господарське пра�
вопорушення може заявити учасник господарських вiдносин,
права чи законнi iнтереси якого порушено, а у випадках, перед�
бачених законом, — уповноважений орган, надiлений господар�
ською компетенцiєю.

Вiдсотки за неправомiрне користування чужими коштами
справляються по день сплати суми цих коштiв кредитору, якщо
законом або договором не встановлено для нарахування вiдсот�
кiв iнший строк. За грошовим зобов’язанням боржник не пови�
нен платити вiдсотки за час прострочення кредитора.

Нарахування штрафних санкцiй за прострочення виконан�
ня зобов’язання, якщо iнше не встановлено законом або догово�
ром, припиняється через шiсть мiсяцiв вiд дня, коли зобов’язан�
ня мало бути виконано.

У випадках, передбачених законом, штрафнi санкцiї за по�
рушення господарських зобов’язань стягуються судом у дохід
держави.

ГК (ст. 233) вперше в господарському законодавствi перед�
бачив можливiсть i пiдстави зменшення розмiру штрафних санк�
цiй: у разi якщо належнi до сплати штрафнi санкцiї надмiрно
великi порiвняно iз збитками кредитора, суд має право зменши�
ти розмiр санкцiй. При цьому повинно бути взято до уваги: сту�
пiнь виконання зобов’язання боржником; майновий стан сто�
рiн, якi беруть участь у зобов’язаннi; не лише майновi, але й iн�
шi iнтереси сторiн, що заслуговують на увагу.

Якщо порушення зобов’язання не завдало збиткiв iншим
учасникам господарських вiдносин, суд може з урахуванням iн�
тересiв боржника зменшити розмiр належних до сплати штраф�
них санкцiй.

Одним з видiв санкцiй, що традицiйно застосовуються за по�
рушення господарських зобов’язань, є оперативно�господарськi
санкцiї, правовi засади застосування яких значно змiцнилися з
прийняттям ГК.

Як встановлено ч. 1 ст. 235 ГК, за порушення господарських
зобов’язань до суб’єктiв господарювання та iнших учасникiв гос�
подарських вiдносин можуть застосовуватися оперативно�гос�
подарськi санкцiї — заходи оперативного впливу на правопо�
рушника з метою припинення або попередження повторення по�
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рушень зобов’язання, що використовуються самими сторонами
зобов’язання в односторонньому порядку.

Отже, головна особливiсть застосування оперативно�госпо�
дарських санкцiй полягає у застосуваннi їх самими сторонами
без звернення до судових або iнших уповноважених органiв, i
без згоди iншої сторони зобов’язання. Щоправда, слiд мати на
увазi, що до суб’єкта, який порушив господарське зобов’язання,
можуть бути застосованi лише тi оперативно�господарськi санк�
цiї, застосування яких передбачено договором.

Друга особливiсть полягає в тому, що оперативно�господар�
ськi санкцiї застосовуються незалежно вiд вини суб’єкта, який
порушив господарське зобов’язання.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 236 ГК сторони можуть передбачати
у господарських договорах використання таких видiв оператив�
но�господарських санкцiй:

1) одностороння вiдмова вiд виконання свого зобов’язання
управненою стороною, iз звiльненням її вiд вiдповiдальностi за
це — у разi порушення зобов’язання другою стороною. Це може
бути:

вiдмова вiд оплати за зобов’язанням, яке виконано неналеж�
ним чином або достроково виконано боржником без згоди дру�
гої сторони;

вiдстрочення вiдвантаження продукцiї чи виконання робiт
внаслiдок прострочення виставлення акредитива платником,
припинення видачi банкiвських позичок тощо;

2) вiдмова управненої сторони зобов’язання вiд прийняття
подальшого виконання зобов’язання, порушеного другою сторо�
ною, або повернення в односторонньому порядку виконаного
кредитором за зобов’язанням (списання з рахунку боржника в
безакцентному порядку коштiв, сплачених за неякiсну продук�
цiю, тощо);

3) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє
додаткових гарантiй належного виконання зобов’язань сторо�
ною, яка порушила зобов’язання: змiна порядку оплати продук�
цiї (робiт, послуг), переведення платника на попередню оплату
продукцiї (робiт, послуг) або на оплату пiсля перевiрки їх якос�
тi тощо;

4) вiдмова вiд встановлення на майбутнє господарських вiд�
носин iз стороною, яка порушує зобов’язання.
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Перелiк оперативно�господарських санкцiй, встановлений
у ч. 1 ст. 236 ГК, не є вичерпним. Сторони можуть передбачити
у договорi також iншi оперативно�господарськi санкцiї.

Пiдставою для застосування оперативно�господарських санк�
цiй є факт порушення господарського зобов’язання другою сто�
роною. Оперативно�господарськi санкцiї застосовуються сторо�
ною, яка потерпiла вiд правопорушення, у позасудовому порядку
та без попереднього пред’явлення претензiї порушнику зобов’я�
зання.

Порядок застосування сторонами конкретних оперативно�
господарських санкцiй визначається договором. У разi незгоди
з застосуванням оперативно�господарської санкцiї заiнтересова�
на сторона може звернутися до суду з заявою про скасування та�
кої санкцiї та вiдшкодування збиткiв, завданих її застосуванням.

Оперативно�господарськi санкцiї можуть застосовуватися
одночасно з вiдшкодуванням збиткiв та стягненням штрафних
санкцiй.

§ 6. Адмiнiстративно'господарськi
санкцiї

Адмiнiстративно�господарськi санкцiї вперше, системно, пiд
такою назвою встановленi ГК, хоч вони вже певний час застосо�
вуються у сферi господарювання.

Особливостi застосування цих санкцiй, як випливає зi змiс�
ту ст. 238 ГК, полягають у тому, що:

а) пiдставою їх застосування є порушення встановлених зако�
нодавчими актами правил здiйснення господарської дiяльностi;

б) цi санкцiї застосовуються лише до суб’єктiв господарю�
вання (а не до всiх учасникiв господарських вiдносин);

в) цi санкцiї можуть бути застосованi уповноваженими орга�
нами державної влади або органами мiсцевого самоврядування;

г) цi санкцiї є заходами органiзацiйно�правового або майно�
вого характеру;

д) цi санкцiї спрямованi на припинення правопорушення су�
б’єкта господарювання та лiквiдацiю його наслiдкiв;

е) цi санкцiї можуть бути встановленi виключно законами;
є) цi санкцiї можуть бути застосованi до суб’єкта господа�

рювання протягом шести мiсяцiв з дня виявлення порушення, але
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не пiзнiш як через один рiк з дня порушення цим суб’єктом вста�
новлених законодавчими актами правил здiйснення господар�
ської дiяльностi, крiм випадкiв, передбачених законом.

Вiдповiдно до законодавства до суб’єктiв господарювання мо�
жуть бути застосованi такi адмiнiстративно�господарськi санкцiї:

а) вилучення прибутку (доходу). Прибуток (доход), одержа�
ний суб’єктом господарювання внаслiдок порушення встанов�
лених законодавством правил здiйснення господарської дiяль�
ностi, а також суми прихованого (заниженого) прибутку (доходу)
чи суми податку, несплаченого за прихований об’єкт оподатку�
вання, пiдлягають вилученню в доход вiдповiдного бюджету в
порядку, встановленому законом.

Крiм того, з суб’єкта господарювання стягується у випадках
i порядку, передбачених законом, штраф, але не бiльш як у дво�
кратному розмiрi вилученої суми, а у разi повторного порушен�
ня протягом року пiсля застосування цiєї санкцiї — у трикрат�
ному розмiрi вилученої суми.

Перелiк порушень, за якi до суб’єкта господарювання засто�
совуються зазначенi санкцiї, а також порядок їх застосування
визначаються законами;

б) адмiнiстративно�господарський штраф (ст. 241 ГК). Адмi�
нiстративно�господарський штраф — це грошова сума, що спла�
чується суб’єктом господарювання до вiдповiдного бюджету у
разi порушення ним встановлених правил здiйснення господар�
ської дiяльностi.

Перелiк порушень, за якi з суб’єкта господарювання стягу�
ється штраф, розмiр i порядок його стягнення визначаються за�
конами, що регулюють податковi та iншi вiдносини, в яких до�
пущено правопорушення.

Адмiнiстративно�господарський штраф може застосовувати�
ся у визначених законом випадках одночасно з iншими адмiнi�
стративно�господарськими санкцiями, передбаченими ст. 239 ГК;

в) стягнення зборiв (обов’язкових платежiв). Вiдповiдно до
ст. 242 ГК у разi порушення суб’єктом господарювання встанов�
лених правил облiку або звiтностi щодо сплати зборiв (обов’яз�
кових платежiв) або їх несплати чи неповної сплати сума, яку
належить сплатити, стягується до вiдповiдного бюджету. Крiм
того, з суб’єкта господарювання у визначених законом випад�
ках може бути стягнуто штраф у розмiрi до п’ятдесяти вiдсоткiв
належної до сплати суми збору (обов’язкового платежу);
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г) зупинення операцiй за рахунками суб’єктiв господарюван�
ня, як вид адмiнiстративно�господарських санкцiй, застосову�
ється у випадках, встановлених ст. 243 ГК, а саме:

— у разi вiдмови органiв управлiння або посадових осiб суб’єк�
та господарювання у проведеннi документальної перевiрки чи у
допуску працiвникiв податкових органiв для обстеження при�
мiщень, що використовуються для здiйснення господарської дi�
яльностi;

— у разi ненадання податковим та iншим органам чи їх поса�
довим особам встановленої законом звiтностi, розрахункiв, де�
кларацiй чи iнших документiв, пов’язаних з обчисленням та спла�
тою податкiв, зборiв (обов’язкових платежiв);

д) застосування антидемпiнгових, компенсацiйних чи спе�
цiальних заходiв може мати мiсце у разi здiйснення окремими
учасниками господарських вiдносин зовнiшньоекономiчної дi�
яльностi, пов’язаної з одержанням незаконної переваги на рин�
ку України (здiйснення демпiнгового iмпорту, субсидованого
iмпорту, а також iнших дiй, якi визначаються законом як недоб�
росовiсна конкуренцiя), що завдало шкоди економiцi України
або спричинило загрозу виникнення такої шкоди;

е) припинення експортно�iмпортних операцiй (ч. 1 ст. 245
ГК) як санкцiя застосовується у випадках недобросовiсної кон�
куренцiї, розмiщення валютних цiнностей з порушенням вста�
новленого законодавством порядку на рахунках та вкладах за
межами України, а також в iнших випадках, якщо дiї учасни�
кiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi завдають шкоди економiцi
України;

є) застосування iндивiдуального режиму лiцензування — це
санкцiя, що застосовується за порушення суб’єктами господа�
рювання правил здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльнос�
тi щодо антимонопольних заходiв, заборони недобросовiсної
конкуренцiї та iнших правил, якими встановлюються певнi об�
меження чи заборони у здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяль�
ностi;

ж) зупинення дiї лiцензiї (патенту) на здiйснення суб’єктом
господарювання певних видiв господарської дiяльностi; анулю�
вання лiцензiї (патенту) на здiйснення суб’єктом господарюван�
ня окремих видiв господарської дiяльностi; обмеження або зупи�
нення дiяльностi суб’єкта господарювання. Цi три види санкцiй
тiсно пов’язанi мiж собою пiдставами застосування.
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Як встановлено ст. 246 ГК, здiйснення будь�якої господар�
ської дiяльностi, що загрожує життю i здоров’ю людей або ста�
новить пiдвищену небезпеку для довкiлля, забороняється.

У разi здiйснення господарської дiяльностi з порушенням
екологiчних вимог дiяльнiсть суб’єкта господарювання може бу�
ти обмежена або зупинена Кабiнетом Мiнiстрiв України, Радою
мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, а також iншими упов�
новаженими органами в порядку, встановленому законом.

До пiдприємств торгiвлi, громадського харчування i сфери
послуг, що неодноразово допустили реалiзацiю недоброякiсних
товарiв або систематично порушують встановленi законодав�
ством правила торгiвлi та надання послуг або умови зберiгання
i транспортування товарiв, крiм господарських та адмiнiстратив�
но�господарських санкцiй, передбачених ГК, можуть застосову�
ватися також спецiально передбаченi законом про захист прав
споживачiв адмiнiстративно�господарськi санкцiї, включаючи
вилучення недоброякiсних товарiв та зупинення дiяльностi за�
значених суб’єктiв у встановленому законом порядку. Органи
державної влади з питань захисту прав споживачiв мають право
у випадках i порядку, передбачених законом, приймати обов’яз�
ковi рiшення про припинення суб’єктом господарювання ви�
робництва продукцiї (виконання робiт, послуг), вiдвантажен�
ня i реалiзацiї товарiв, що не вiдповiдають вимогам норматив�
них актiв;

з) скасування державної реєстрацiї та лiквiдацiя суб’єкта
господарювання може мати мiсце у разi здiйснення суб’єктом гос�
подарювання дiяльностi, що суперечить закону чи установчим
документам. Скасування державної реєстрацiї суб’єкта господа�
рювання провадиться за рiшенням суду, що є пiдставою для лi�
квiдацiї даного суб’єкта господарювання вiдповiдно до ст. 59 ГК1.
Лiквiдацiя суб’єкта господарювання у зв’язку iз скасуванням
його державної реєстрацiї за порушення закону здiйснюється в
порядку, встановленому ст. 60, 61 ГК.

До суб’єктiв господарювання можуть застосовуватися й iн�
шi адмiнiстративно�господарськi санкцiї, встановленi ГК та iн�
шими законами.
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Суб’єкт господарювання має право оскаржити до суду рi�
шення будь�якого органу державної влади або органу мiсцевого
самоврядування щодо застосування до нього адмiнiстративно�
господарських санкцiй (ч. 1 ст. 249 ГК).

У разi прийняття органом державної влади або органом мiс�
цевого самоврядування акта, що не вiдповiдає законодавству,
i порушує права чи законнi iнтереси суб’єкта господарювання,
останнiй вiдповiдно до ст. 20 ГК має право звернутися до суду iз
заявою про визнання такого акта недiйсним.

Збитки, завданi суб’єкту господарювання у зв’язку з непра�
вомiрним застосуванням до нього адмiнiстративно�господарсь�
ких санкцiй, пiдлягають вiдшкодуванню в порядку, встановле�
ному ГК та iншими законами.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Назвiть особливi ознаки господарсько�правової вiдповiдаль�
ностi.

2. На яких принципах базується господарсько�правова вiдпо�
вiдальнiсть?

3. Назвiть умови господарсько�правової вiдповiдальностi.
4. Назвiть склад збиткiв, що пiдлягають вiдшкодуванню у разi

порушення господарського зобов’язання.
4. Який досудовий порядок реалiзацiї господарсько�правової

вiдповiдальностi встановлено законом?
5. Назвiть способи встановлення штрафних санкцiй у договорi.
6. У чому полягають особливостi застосування оперативно�гос�

подарських санкцiй?
7. Якi адмiнiстративно�господарськi санкцiї є заходами майно�

вого характеру?
8. Якi адмiнiстративно�господарськi санкцiї належать до захо�

дiв органiзацiйно�правового характеру?
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß
ÁÀÍÊÐÓÒÑÒÂÀ

§ 1. Поняття банкрутства.
Суб’єкти у вiдносинах банкрутства

Порядок i умови визнання суб’єктiв пiдприємництва банк�
рутами з метою задоволення претензiй кредиторiв врегульова�
нi положеннями Глави 23 ГК «Визнання суб’єкта пiдприємниц�
тва банкрутом», а також Законом України вiд 14 травня 1992 р.
(в редакцiї Закону вiд 30 червня 1999 р.) «Про вiдновлення пла�
тоспроможностi боржника або визнання його банкрутом»1.

Цей Закон встановлює умови та порядок вiдновлення пла�
тоспроможностi суб’єкта пiдприємницької дiяльностi — борж�
ника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiй�
ної процедури, повного або часткового задоволення вимог кре�
диторiв.

Положення цього Закону застосовуються також i до юри�
дичних осiб, якi дiють у формi споживчого товариства, благо�
дiйного чи iншого фонду (тобто не є суб’єктами пiдприємниць�
кої дiяльностi).

Разом з тим, положення цього Закону не застосовуються до
юридичних осiб — казенних пiдприємств, а також до юридичних
осiб — пiдприємств, що є об’єктами права комунальної власнос�
тi, якщо стосовно них виключно на пленарному засiданнi вiдпо�
вiдної ради органiв мiсцевого самоврядування прийнятi рiшен�
ня щодо цього.

Окремi вiдносини щодо провадження у справах про банк�
рутство регулюються також Господарським процесуальним ко�
дексом України, про що в Законi робляться спецiальнi застере�
ження. Особливостi провадження у справах про банкрутство
банкiв регулюються Законом України «Про банки i банкiвську
дiяльнiсть»2, а порядок продажу майна банкрута регулюється
також з урахуванням вимог Законiв України «Про приватиза�

1 Вiдомостi Верховної Ради України. — 1999. — № 42—43. — Ст. 378.
2 Див. ст. 88 Закону.



цiю державного майна» та «Про приватизацiю невеликих дер�
жавних пiдприємств (малу приватизацiю)».

Такими є основнi нормативнi акти про банкрутство, понят�
тя якого мiстить ст. 1 Закону «Про вiдновлення платоспромож�
ностi боржника або визнання його банкрутом».

Згiдно з ч. 2 ст. 209 ГК банкрутством вважається нездат�
нiсть боржника вiдновити свою платоспроможнiсть та задоволь�
нити визнанi судом вимоги кредиторiв iнакше як через застосу�
вання визначеної судом лiквiдацiйної процедури. З порiвняльного
аналiзу назви ст. 209 ГК — «Неспроможнiсть суб’єкта пiдпри�
ємництва» i змiсту цiєї статтi можна зробити висновок, що за�
конодавець вживає термiни «нездатнiсть» i «неспроможнiсть»
як тотожнi (це важливо, оскiльки Закон «Про вiдновлення пла�
тоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» опе�
рує термiном «неспроможнiсть»).

Закон «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або
визнання його банкрутом» (далi — Закон) розумiє пiд неплато�
спроможнiстю неспроможнiсть суб’єкта пiдприємницької дiяль�
ностi виконати пiсля настання встановленого строку їх сплати
грошовi зобов’язання перед кредиторами, в тому числi по заро�
бiтнiй платi, а також виконати зобов’язання щодо сплати стра�
хових внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне стра�
хування, податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв) не iнакше як
через вiдновлення платоспроможностi. З наведеного визначен�
ня випливає, що банкрутство має економiчний i правовий ха�
рактер.

З економiчної точки зору банкрутство є неспроможнiстю про�
довження суб’єктом своєї пiдприємницької дiяльностi внаслi�
док її економiчної нерентабельностi, безприбутковостi. Суб’єкт
пiдприємництва має стiльки боргiв перед кредиторами i зобов’я�
зань перед бюджетом, що коли їхнi вимоги будуть пред’явленi у
визначенi для цього строки, то майна суб’єкта — активiв у лiквiд�
нiй формi — не вистачить для їх задоволення.

Юридичний аспект банкрутства полягає насамперед у тому,
що у суб’єкта є кредитори, тобто особи, що мають пiдтвердженi
документами майновi вимоги до нього як до боржника. Це май�
новi правовiдносини банкрутства, здiйснення яких у встановле�
ному законом порядку може призвести до лiквiдацiї суб’єкта пiд�
приємництва.
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Особливiстю Закону «Про вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом» є те, що цей Закон ре�
гулює двi великi групи суспiльних вiдносин — матерiальнi (ор�
ганiзацiйно�правовi та частково процедурнi), що пов’язанi з вiд�
новленням платоспроможностi боржника, та процесуальнi — по�
в’язанi з визнанням боржника банкрутом.

Матерiальнi вiдносини складаються, як правило, при здiйс�
неннi заходiв щодо запобiгання банкрутству боржника (надан�
ня фiнансової допомоги, досудова санацiя). Окремi матерiальнi
вiдносини виникають i функцiонують також при застосуваннi
судових процедур (розпорядження майном боржника, вжиття
заходiв щодо вiдновлення платоспроможностi боржника, перед�
бачених планом санацiї тощо).

Внаслiдок порушення справи про банкрутство виникає ком�
плекс процесуальних правовiдносин щодо: порушення прова�
дження у справi, забезпечення грошових вимог кредиторiв, по�
переднього засiдання господарського суду, судової санацiї, ви�
знання боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури,
мирової угоди, припинення провадження у справi про банкрут�
ство тощо.

Суб’єктами банкрутства (банкрутами) чинний Закон ви�
знає не лише юридичних осiб, як це було ранiше, але i фiзичних
осiб, зареєстрованих як суб’єкти пiдприємницької дiяльностi.
Причому, як це випливає зi змiсту окремих положень ст. 1 За�
кону, суб’єктами банкрутства можуть бути лише особи однiєї
категорiї — суб’єкти пiдприємництва, якi називаються в Законi
боржниками або банкрутами.

Згiдно з ч. 3 ст. 214 ГК процедури, передбаченi кодексом
(розпорядження майном боржника, мирова угода, санацiя борж�
ника, лiквiдацiя банкрута — ч. 1 ст. 212 ГК), не застосовуються
до казенних пiдприємств. До державних пiдприємств, якi вiдпо�
вiдно до закону не пiдлягають приватизацiї, вказанi процедури
застосовуються в частинi санацiї чи лiквiдацiї лише пiсля виклю�
чення їх у встановленому порядку з перелiку об’єктiв, що не пiд�
лягають приватизацiї.

Щодо окремих категорiй суб’єктiв пiдприємництва (на�
приклад, мiстоутворюючих, особливо небезпечних, сiльсько�
господарських пiдприємств; страховикiв, професiйних учасни�
кiв ринку цiнних паперiв; громадян�пiдприємцiв тощо) закон
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визначає особливостi регулювання вiдносин, пов’язаних з бан�
крутством.

Вiдносини, пов’язанi з банкрутством, учасниками яких є iно�
земнi кредитори, регулюються законодавством України з ура�
хуванням вiдповiдних положень мiжнародних договорiв, згоду
на обов’язковiсть яких надано Верховною Радою України (ч. 6
ст. 214 ГК).

Закон «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або
визнання його банкрутом» не поширюється на юридичних осiб,
якi не займаються згiдно з їх статутами (положеннями) систе�
матичною пiдприємницькою дiяльнiстю, та на фiзичних осiб —
не пiдприємцiв.

Боржник — це суб’єкт пiдприємницької дiяльностi, неспро�
можний виконати свої грошовi зобов’язання перед кредитора�
ми, у тому числi зобов’язання щодо сплати страхових внескiв на
загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування, податкiв i
зборiв (обов’язкових платежiв), протягом трьох мiсяцiв пiсля
настання встановленого строку їх сплати.

Боржником вiдповiдний суб’єкт вважається на всiх стадiях
провадження у справi про банкрутство, банкрутом — пiсля того,
як господарський суд прийме постанову про визнання боржни�
ка банкрутом.

З iншого боку, у вiдносинах банкрутства виступають креди�
тори. Це можуть бути юридичнi або фiзичнi особи, якi мають у
встановленому порядку пiдтвердженi документами вимоги що�
до грошових зобов’язань до боржника, щодо виплати заборго�
ваностi по заробiтнiй платi працiвникам боржника, а також ор�
гани державної податкової служби та iншi державнi органи, якi
здiйснюють контроль за правильнiстю та своєчаснiстю справ�
ляння страхових внескiв на загальнообов’язкове державне пен�
сiйне страхування, податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв).
До iнших державних органiв Закон, зокрема, вiдносить: органи
мiсцевого самоврядування або центральнi органи виконавчої
влади (п. 2 ст. 42; п. 2 ст. 43); державнi органи з питань надзви�
чайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв
Чорнобильської катастрофи, з питань охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки, з питань геологiї та
використання надр (п. 2 ст. 43); державний орган у справах на�
гляду за страховою дiяльнiстю (п. 1 ст. 45); державний орган з
питань регулювання ринку цiнних паперiв (п. 1 ст. 46).
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Вiдповiдно до Закону кредитори подiляються на два види —
конкурснi i поточнi. Конкурснi кредитори — це кредитори за ви�
могами до боржника, що виникли до порушення провадження у
справi про банкрутство або що визнанi як конкурснi згiдно з за�
коном i зобов’язання яких не забезпеченi заставою майна борж�
ника. Поточнi кредитори — це кредитори за вимогами до борж�
ника, що виникли пiсля порушення провадження у справi про
банкрутство.

§ 2. Органiзацiйно'правовi питання
запобiгання банкрутству

На вiдмiну вiд попередньої редакцiї Закону «Про банкрут�
ство», положення якого регулювали головним чином процеду�
ру визнання боржника банкрутом, чинний з 1 сiчня 2000 року
Закон України «Про вiдновлення платоспроможностi боржни�
ка або визнання його банкрутом» мiстить значну кiлькiсть норм,
спрямованих на запобiгання банкрутству, що свiдчить про змi�
ну орiєнтирiв держави стосовно такого важливого ринкового
iнструменту, яким є банкрутство.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 214 ГК та п. 1 ст. 2 Закону державну
полiтику щодо запобiгання банкрутству, забезпечення умов реа�
лiзацiї процедур вiдновлення платоспроможностi боржника або
визнання його банкрутом щодо державних пiдприємств та пiд�
приємств, у статутному фондi яких частка державної власностi
перевищує двадцять п’ять вiдсоткiв, а також суб’єктiв пiдпри�
ємницької дiяльностi iнших форм власностi у випадках, перед�
бачених Законом, здiйснює державний орган з питань банкрут�
ства, який дiє на пiдставi положення, затвердженого у встанов�
леному порядку.

Вiдповiдно до Положення про Мiнiстерство економiки Украї�
ни, затвердженого Указом Президента України вiд 23 жовтня
2000 р., Мiнiстерство економiки, зокрема:

а) здiйснює повноваження державного органу з питань бан�
крутства вiдповiдно до Закону України «Про вiдновлення пла�
тоспроможностi боржника або визнання його банкрутом»:

проводить державну полiтику щодо запобiгання банкрутст�
ву, а також забезпечення умов реалiзацiї процедур вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом сто�
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совно пiдприємств та iнших суб’єктiв пiдприємницької дiяль�
ностi у випадках, передбачених Законом;

сприяє створенню органiзацiйних, економiчних, iнших умов,
необхiдних для реалiзацiї процедур вiдновлення платоспромож�
ностi боржника або визнання його банкрутом;

пропонує господарському суду кандидатури арбiтражних ке�
руючих (розпорядникiв майна, керуючих санацiєю, лiквiдаторiв)
для державних пiдприємств, щодо яких порушено справу про
банкрутство, та в iнших випадках, передбачених Законом1;

органiзовує систему пiдготовки арбiтражних керуючих (роз�
порядникiв майна, керуючих санацiєю, лiквiдаторiв);

здiйснює лiцензування дiяльностi фiзичних осiб — суб’єктiв
пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють дiяльнiсть як ар�
бiтражнi керуючi (розпорядники майна, керуючi санацiєю, лiк�
вiдатори);

забезпечує реалiзацiю процедури банкрутства щодо вiдсут�
нього боржника;

здiйснює ведення єдиної бази даних про пiдприємства, що�
до яких порушено провадження у справi про банкрутство, вста�
новлює та затверджує форму подання арбiтражним керуючим
iнформацiї, необхiдної для ведення єдиної бази даних про пiд�
приємства, щодо яких порушено провадження у справi про бан�
крутство;

органiзовує у передбачених Законом випадках проведення
експертизи фiнансового становища пiдприємств при пiдготовцi
справи про банкрутство до розгляду або пiд час її розгляду гос�
подарським судом у разi призначення судом експертизи та на�
дання вiдповiдного доручення;

готує у передбачених Законом випадках на запити суду, про�
куратури або iншого уповноваженого органу висновки про на�
явнiсть ознак приховуваного, фiктивного банкрутства або дове�
дення до банкрутства;

готує та подає на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України
у встановленому порядку типовi документи щодо здiйснення про�
цедур банкрутства, здiйснює методологiчне забезпечення у цiй
сферi;
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б) утворює державну госпрозрахункову установу (агентство)
з питань банкрутства1;

затверджує положення про державну госпрозрахункову уста�
нову (агентство) з питань банкрутства;

призначає на посаду та звiльняє з посади керiвника держав�
ної госпрозрахункової установи (агентства) з питань банкрут�
ства, укладає та розриває з ним контракт;

в) проводить за участю мiнiстерств, iнших органiв виконав�
чої влади аналiз фiнансово�господарського становища суб’єктiв
пiдприємницької дiяльностi, що перебувають у державнiй влас�
ностi, з метою виявлення серед них боржникiв та запобiгання їх
банкрутству, розробляє за участю органiв виконавчої влади вiд�
повiднi заходи;

вносить пропозицiї щодо проведення досудової санацiї суб’єк�
тiв пiдприємницької дiяльностi, якi перебувають у державнiй
власностi, погоджує в установленому порядку умови участi iн�
весторiв i кредиторiв у проведеннi досудової санацiї стосовно та�
ких суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, в тому числi з питань
набуття права власностi на майно пiдприємства, розпоряджен�
ня частиною його продукцiї, оренди майна пiдприємства, задо�
волення вимог кредиторiв шляхом переведення боргу (частини
боргу) на iнвестора;

забезпечує в установленому порядку фiнансування заходiв
щодо проведення досудової санацiї, погоджує умови досудової
санацiї суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi перебувають у
державнiй власностi;

г) веде в установленому порядку реєстр суб’єктiв пiдприєм�
ницької дiяльностi, якi мають грошовi зобов’язання перед кре�
диторами, в тому числi зобов’язання перед бюджетами та дер�
жавними цiльовими фондами;

проводить у встановленому порядку експертизу проектiв,
програм оздоровлення фiнансового становища суб’єктiв пiдпри�
ємницької дiяльностi, включених до реєстру;

забезпечує разом з мiнiстерствами, iншими органами вико�
навчої влади дотримання iнтересiв держави пiд час проведення
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суб’єктами пiдприємницької дiяльностi, включеними до реєст�
ру, розрахункiв, якi здiйснюються шляхом залiку заборгованос�
тi, вимог, зобов’язань, у тому числi перед бюджетами та держав�
ними цiльовими фондами;

погоджує проведення викупу у суб’єктiв пiдприємницької
дiяльностi, включених до реєстру, боргових зобов’язань перед
бюджетами всiх рiвнiв;

д) формує та веде єдину базу даних про боржникiв, визна�
них у встановленому порядку банкрутами;

е) бере участь у пiдготовцi пропозицiй щодо продажу час�
тини майна боржника — державного пiдприємства у процедурi
санацiї, майна державного пiдприємства — банкрута, стосовно
якого господарським судом винесено ухвалу про лiквiдацiю;

є) розробляє разом з мiнiстерствами, iншими центральними
органами виконавчої влади пропозицiї щодо створення нових
робочих мiсць, соцiального захисту i перепiдготовки працiвни�
кiв, якi вивiльняються у зв’язку iз здiйсненням заходiв щодо вiд�
новлення платоспроможностi суб’єктiв пiдприємницької дiяль�
ностi — боржникiв, iз визнанням суб’єктiв пiдприємницької дi�
яльностi — боржникiв банкрутами;

ж) формує навчально�методичну базу пiдготовки фахiвцiв з
питань банкрутства, органiзовує їх навчання, пiдвищення ква�
лiфiкацiї.

Обов’язок вживати своєчаснi заходи щодо запобiгання бан�
крутству пiдприємства�боржника, крiм уповноваженого орга�
ну, ч. 1 ст. 211 ГК та Законом покладено також на засновни�
кiв (учасникiв) боржника — юридичної особи, власника майна,
центральнi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самовря�
дування, надiленi господарською компетенцiєю, в межах їх пов�
новажень.

Законодавством передбачено два види позасудових проце�
дур, якi можуть провадитися з метою запобiгання банкрутству:
фiнансова допомога i вiдновлення платоспроможностi боржни�
ка (досудова санацiя).

Фiнансова допомога боржнику в розмiрi, достатньому для по�
гашення зобов’язань боржника перед кредиторами, у тому чис�
лi зобов’язань щодо сплати податкiв i зборiв, може бути надана
власником майна державного (комунального) або приватного
пiдприємства, засновниками (учасниками) боржника — юридич�
ної особи, кредиторами боржника, iншими особами. Як встанов�
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лено ч. 3 ст. 211 ГК, подання фiнансової допомоги боржнику пе�
редбачає його обов’язок взяти на себе вiдповiднi зобов’язання
перед особами, якi подали допомогу, в порядку, встановленому
законом.

Досудова санацiя — це система заходiв щодо вiдновлення
платоспроможностi боржника, якi може здiйснювати власник
майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, iн�
вестор з метою запобiгання банкрутству боржника шляхом ре�
органiзацiйних, органiзацiйно�господарських, управлiнських, iн�
вестицiйних, технiчних, фiнансово�економiчних, правових заходiв
вiдповiдно до законодавства до початку порушення провадження
у справi про банкрутство. Досудова санацiя державних пiдпри�
ємств провадиться за рахунок коштiв державних пiдприємств та
iнших джерел фiнансування. Обсяг коштiв для проведення до�
судової санацiї державних пiдприємств за рахунок коштiв Дер�
жавного бюджету України щорiчно встановлюється законом про
Державний бюджет.

Умови проведення досудової санацiї державних пiдприємств
за рахунок iнших джерел фiнансування погоджуються з органом,
надiленим господарською компетенцiєю щодо боржника, у поряд�
ку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (ч. 4 ст. 211 ГК).

Порядок досудової санацiї державних пiдприємств затвер�
джено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня
2000 р. № 5151.

Санацiя боржника може застосовуватися не тiльки як досу�
дова, але i як судова процедура (у разi порушення проваджен�
ня у справi про банкрутство). Оскiльки порядок її проведення
регламентується процесуальними нормами, це питання доцiль�
но розглянути у вiдповiдному параграфi цiєї теми.

§ 3. Пiдстави для застосування
банкрутства

Пiдставою для застосування банкрутства до суб’єкта пiд�
приємництва є економiчний фактор, визначений статтею 1 За�
кону «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або ви�
знання його банкрутом» — неспроможнiсть суб’єкта пiдприєм�
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ницької дiяльностi виконати пiсля настання встановленого
строку їх сплати грошовi зобов’язання перед кредиторами, в
тому числi по заробiтнiй платi, а також виконати зобов’язання
щодо сплати страхових внескiв на загальнообов’язкове держав�
не пенсiйне страхування, податкiв i зборiв не iнакше як через
вiдновлення платоспроможностi. Суб’єкт, неспроможний ви�
конати зазначенi грошовi зобов’язання протягом трьох мiсяцiв
пiсля настання встановленого строку їх сплати, визнається За�
коном боржником.

Закон «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або
визнання його банкрутом» досить детально визначає поняття
та склад грошових зобов’язань, пiд якими розумiються зобов’я�
зання боржника заплатити кредитору певну грошову суму вiд�
повiдно до цивiльно�правового договору та на iнших пiдставах,
передбачених цивiльним законодавством України. Склад i роз�
мiр грошових зобов’язань, в тому числi розмiр заборгованостi за
переданi товари, виконанi роботи i наданi послуги, сума креди�
тiв з урахуванням процентiв, якi зобов’язаний сплатити борж�
ник, визначаються на день подачi в господарський суд заяви про
порушення провадження у справi про банкрутство, якщо iнше
не встановлено зазначеним Законом. До складу грошових зобо�
в’язань боржника не зараховуються неустойка (пеня, штраф),
визначена на день подання заяви до господарського суду, а та�
кож зобов’язання, що виникли внаслiдок заподiяння шкоди жит�
тю та здоров’ю громадян, зобов’язання по виплатi авторської ви�
нагороди, зобов’язання перед засновниками (учасниками) борж�
ника—юридичної особи, що виникають з такої участi.

Фактичною пiдставою для порушення справи про банкрут�
ство може бути лише письмова заява до господарського суду,
яка називається «заява про порушення справи про банкрут�
ство» (п. 1 ст. 7 Закону). З такою заявою до господарського суду
може звернутися будь�хто з кредиторiв. Кредитори мають пра�
во об’єднати свої вимоги до боржника i звернутися до суду з од�
нiєю заявою, що пiдписується всiма кредиторами, якi об’єднали
свої вимоги (п. 9 ст. 7).

Iз заявою про порушення справи про банкрутство до гос�
подарського суду може звернутися боржник з власної iнiцiа�
тиви. Боржник реалiзує таке право за наявностi майна, достат�
нього для покриття судових витрат, якщо iнше не передбачено
Законом.
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Разом з тим, боржник зобов’язаний звернутися в мiсячний
строк до господарського суду з заявою про порушення справи
про банкрутство у разi виникнення таких обставин:

— задоволення вимог одного або кiлькох кредиторiв приве�
де до неможливостi виконання грошових зобов’язань боржника
в повному обсязi перед iншими кредиторами;

— орган боржника, уповноважений вiдповiдно до установчих
документiв або законодавства прийняти рiшення про лiквiдацiю
боржника, прийняв рiшення про звернення в господарський суд
з заявою боржника про порушення справи про банкрутство;

— при лiквiдацiї боржника не у зв’язку з процедурою банк�
рутства встановлено неможливiсть боржника задовольнити ви�
моги кредиторiв у повному обсязi;

— в iнших випадках, передбачених Законом (п. 5 ст. 7).
Справа про банкрутство порушується господарським судом,

якщо безспiрнi вимоги кредитора (кредиторiв) до боржника су�
купно складають не менше трьохсот мiнiмальних розмiрiв заро�
бiтної плати, якi не були задоволенi боржником протягом трьох
мiсяцiв пiсля встановленого для їх погашення строку, якщо iнше
не передбачено Законом (п. 3 ст. 6).

Тут слiд враховувати, що:
по�перше, безспiрнi вимоги кредиторiв — це вимоги креди�

торiв, визнанi боржником, iншi вимоги кредиторiв, пiдтвердже�
нi виконавчими документами чи розрахунковими документами,
за якими вiдповiдно до законодавства здiйснюється списання
коштiв з рахункiв боржника;

по�друге, мiнiмальний розмiр заробiтної плати перiодично
змiнюється, а тому змiнюється i розмiр безспiрних вимог1.

Законом встановленi окремi особливостi щодо розмiрiв без�
спiрних вимог i строку їх непогашення. Наприклад, заява про
порушення справи про банкрутство вiдсутнього боржника мо�
же бути подана кредитором незалежно вiд розмiру його вимог
до боржника та строку виконання зобов’язань (п. 1 ст. 52); пiд�
ставою для визнання банкрутом селянського (фермерського)
господарства є його неспроможнiсть задовольнити протягом шес�
ти мiсяцiв пiсля закiнчення вiдповiдного перiоду сiльськогоспо�
дарських робiт вимоги кредиторiв (п. 1 ст. 50).
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§ 4. Провадження у справах
про банкрутство

Провадження за цiєю категорiєю справ здiйснюють органи
правосуддя в господарських вiдносинах — господарськi суди. Пiд�
вiдомчiсть цих справ господарським судам встановлює п. 1 ст. 6
Закону «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або ви�
знання його банкрутом», згiдно з яким справи про банкрутство
пiдвiдомчi господарським судам i розглядаються ними за мiсце�
знаходженням боржника, та ст. 12 Господарського процесуаль�
ного кодексу України, а провадження у справах про банкрутст�
во регулюється Законом «Про вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом», Господарським про�
цесуальним кодексом України, iншими законодавчими актами.

Провадження у справах про банкрутство можна подiлити на
кiлька стадiй:

— порушення провадження у справi;
— пiдготовче засiдання господарського суду;
— виявлення кредиторiв та iнвесторiв;
— попереднє засiдання господарського суду;
— проведення зборiв кредиторiв i утворення комiтету кре�

диторiв;
— винесення ухвали про санацiю;
— визнання боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної

процедури;
— припинення провадження у справi про банкрутство.
Розглянемо зазначенi стадiї детальнiше.
На стадiї порушення провадження у справi господарський суд

розглядає заяву на предмет того, чи пiдлягає вона прийняттю, а
справа — порушенню.

Заява про порушення справи про банкрутство подається у
письмовiй формi i повинна мiстити вiдомостi, зазначенi в ст. 7
Закону. Крiм того, до заяви мають бути доданi документи, пере�
лiк яких визначений ст. 7 Закону в залежностi вiд особи заявни�
ка (кредитор, боржник, орган державної податкової служби). Iз
заяв про порушення справи про банкрутство справляється дер�
жавне мито вiдповiдно до закону.

Суддя господарського суду приймає заяву про порушення
справи про банкрутство, якщо вона подана з дотриманням вста�
новлених вимог.
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Згiдно з п. 2 ст. 8 Закону, суддя вiдмовляє в прийняттi заяви
про порушення справи про банкрутство, виносячи при цьому
вiдповiдну ухвалу, якщо:

боржник не включений до Єдиного державного реєстру пiд�
приємств та органiзацiй України або до Реєстру суб’єктiв пiд�
приємницької дiяльностi;

подано заяву про порушення справи про банкрутство лiквi�
дованої або реорганiзованої (крiм реорганiзацiї у формi пере�
творення) юридичної особи;

стосовно боржника юридичної чи фiзичної особи — суб’єкта
пiдприємницької дiяльностi вже порушено справу про банкрут�
ство;

якщо вимоги кредиторiв, якi подали заяву про порушення
справи про банкрутство, в сумi складають менше трьохсот мi�
нiмальних розмiрiв заробiтної плати, якщо iнше не передбачено
Законом;

вимоги кредиторiв повнiстю забезпеченi заставою.
Суддя не пiзнiше п’яти днiв з дня надходження повертає

заяву про порушення справи про банкрутство i доданi до неї до�
кументи без розгляду, про що виносить ухвалу, якщо мають мiс�
це порушення, передбаченi п. 1 ст. 9 Закону. Повернення заяви
не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарсько�
го суду в загальному порядку пiсля усунення допущеного по�
рушення.

Заява про порушення справи про банкрутство може бути
вiдкликана заявниками до опублiкування в офiцiйному друко�
ваному органi оголошення про порушення справи про банкрут�
ство або пiсля такого опублiкування, якщо протягом мiсячного
строку не надiйшло iнших заяв кредиторiв щодо задоволення
вимог.

При позитивному вирiшеннi питання щодо прийняття заяви
суддя виносить ухвалу про порушення провадження у справi
про банкрутство. Ухвала має бути винесена не пiзнiше 5 днiв з
дня надходження заяви. В ухвалi вказується про прийняття за�
яви до розгляду, про введення процедури розпорядження май�
ном боржника, призначення розпорядника майна, дату прове�
дення пiдготовчого засiдання суду, яке має вiдбутися не пiзнiше
нiж на тридцятий день з дня прийняття заяви про порушення
справи про банкрутство, введення мораторiю на задоволення ви�
мог кредиторiв.
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Протягом дiї мораторiю на задоволення вимог кредиторiв:
забороняється стягнення на пiдставi виконавчих докумен�

тiв та iнших документiв, за якими здiйснюється стягнення вiд�
повiдно до законодавства;

не нараховуються неустойка (штраф, пеня), не застосовують�
ся iншi санкцiї за невиконання чи неналежне виконання грошо�
вих зобов’язань i зобов’язань щодо сплати страхових внескiв на
загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування, податкiв i
зборiв (обов’язкових платежiв).

Мораторiй на задоволення вимог кредиторiв застосовується
до вимог кредиторiв щодо вiдшкодування збиткiв, що виникли
у зв’язку з вiдмовою боржника вiд виконання зобов’язань, у по�
рядку, передбаченому ч. 10 ст. 17 Закону.

Дiя мораторiю на задоволення вимог кредиторiв не поши�
рюється на виплату заробiтної плати, алiментiв, вiдшкодування
шкоди, заподiяної здоров’ю та життю громадян, авторської ви�
нагороди, а також на вимоги кредиторiв, якi виникли пiсля по�
рушення провадження у справi.

Дiя мораторiю не поширюється на задоволення вимог кре�
диторiв, що здiйснюється боржником у порядку, встановленому
ст. 14 Закону, або керуючим санацiєю згiдно з планом санацiї, за�
твердженим господарським судом, або лiквiдатором у лiквiдацiй�
нiй процедурi в порядку черговостi, встановленому ст. 31 Закону.

Стягнення грошових коштiв за вимогами кредиторiв за зо�
бов’язаннями, на якi не поширюється дiя мораторiю, провадить�
ся з рахунку боржника в установi банку. Контроль за такими стяг�
неннями здiйснює арбiтражний керуючий.

Звернення стягнення на майно боржника за вимогами, на якi
не поширюється дiя мораторiю, здiйснюється виключно за ухва�
лою господарського суду, в провадженнi якого знаходиться спра�
ва про банкрутство боржника.

Ухвала направляється сторонам та державному органу з пи�
тань банкрутства.

Пiдготовче засiдання господарського суду необхiдне для:
оцiнки поданих документiв;
заслуховування пояснення сторiн;
розгляду обгрунтованостi заперечень боржника;
призначення розпорядника майна, якщо при прийняттi за�

яви про порушення справи про банкрутство призначити його
було неможливо;

розгляду та вирiшення iнших питань, передбачених Законом.
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З метою виявлення всiх кредиторiв та осiб, якi виявили ба�
жання взяти участь у санацiї боржника, суддя у пiдготовчому
засiданнi виносить ухвалу, якою зобов’язує заявника подати до
офiцiйних друкованих органiв (газети Верховної Ради України
«Голос України» та газети Кабiнету Мiнiстрiв України «Урядо�
вий кур’єр», друкованих видань вiдповiдної обласної ради за мiс�
цезнаходженням боржника) у десятиденний строк за його раху�
нок оголошення про порушення справи про банкрутство визна�
ченого змiсту.

За результатами розгляду заяви кредитора та вiдзиву борж�
ника у пiдготовчому засiданнi виноситься ухвала, в якiй, зокре�
ма, мають бути визначенi розмiр вимог кредиторiв, дата скла�
дання розпорядником майна реєстру вимог кредиторiв, дата
попереднього засiдання суду, дата скликання перших загаль�
них зборiв кредиторiв, дата засiдання суду, на якому буде ви�
несено ухвалу про санацiю боржника, чи про визнання його
банкрутом, чи припинення провадження у справi (п. 11 ст. 11
Закону).

Господарський суд має право за клопотанням сторiн або учас�
никiв провадження у справi про банкрутство чи за своєю iнiцiа�
тивою вживати заходiв щодо забезпечення грошових вимог кре�
диторiв згiдно з Господарським процесуальним кодексом Украї�
ни та п. 1 ст. 12 Закону, а також вводити мораторiй на задово�
лення вимог кредиторiв.

З метою забезпечення майнових iнтересiв кредиторiв госпо�
дарський суд вводить процедуру розпорядження майном борж�
ника i призначає з числа осiб, зареєстрованих державним орга�
ном з питань банкрутства як арбiтражнi керуючi, розпорядника
майна. Правовий статус розпорядника майна визначений, зок�
рема, ст. 13 Закону.

Виявлення кредиторiв здiйснюється шляхом подання кон�
курсними кредиторами у мiсячний строк з дня опублiкування
оголошення про порушення справи про банкрутство до госпо�
дарського суду письмових заяв про грошовi вимоги до борж�
ника та документiв, що їх пiдтверджують. Вимоги конкурсних
кредиторiв, що заявленi пiсля закiнчення строку, встановлено�
го для їх подання, або не заявленi взагалi, — не розглядаються i
вважаються погашеними, про що господарський суд зазначає в
ухвалi, якою затверджує реєстр вимог кредиторiв. Зазначений
строк є граничним i поновленню не пiдлягає.
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Iнвестори (фiзичнi та юридичнi особи, якi виявлять бажан�
ня взяти участь у процедурi санацiї боржника) подають розпо�
ряднику майна заяву про участь у санацiї боржника та свої про�
позицiї щодо санацiї (план санацiї).

Попереднє засiдання господарського суду проводиться не
пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля проведення пiдготовчого засiдання
суду. Про попереднє засiдання суду повiдомляються сторони, а
також iншi учасники провадження у справi про банкрутство, до
яких, крiм сторiн, згiдно з Законом вiдносяться арбiтражний ке�
руючий (розпорядник майна, керуючий санацiєю, лiквiдатор),
власник майна (орган, уповноважений управляти майном) борж�
ника, а також у випадках, передбачених Законом, iншi особи, якi
беруть участь у провадженнi у справi про банкрутство, Фонд
державного майна України, державний орган з питань банкрут�
ства, представник органу мiсцевого самоврядування, представ�
ник працiвникiв боржника.

У попередньому засiданнi господарський суд розглядає реєстр
вимог кредиторiв, вимоги кредиторiв, щодо яких були запере�
чення боржника i якi не були включенi розпорядником майна
до реєстру вимог кредиторiв. За результатами розгляду госпо�
дарський суд виносить ухвалу, в якiй зазначається розмiр ви�
знаних судом вимог кредиторiв, якi включаються розпорядни�
ком майна до реєстру вимог кредиторiв, та призначається дата
проведення зборiв кредиторiв.

Протягом десяти днiв пiсля винесення ухвали за результа�
тами попереднього засiдання господарського суду розпорядник
майна повiдомляє кредиторiв згiдно з реєстром вимог кредито�
рiв про мiсце i час проведення зборiв кредиторiв та органiзує їх
проведення.

До компетенцiї зборiв кредиторiв належить прийняття рi�
шення про:

вибори членiв комiтету кредиторiв;
визначення кiлькiсного складу комiтету кредиторiв, визна�

чення його повноважень, дострокове припинення повноважень
комiтету кредиторiв або окремих його членiв;

iншi питання, передбаченi Законом.
Обраний на час дiї процедур банкрутства зборами кредито�

рiв комiтет кредиторiв (у складi не бiльше семи осiб) приймає
рiшення про:

вибори голови комiтету;
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скликання зборiв кредиторiв;
пiдготовку та укладення мирової угоди;
внесення пропозицiй до господарського суду щодо продов�

ження або скорочення строку процедур розпорядження майном
боржника чи санацiї боржника;

звернення до господарського суду з клопотанням про вiд�
криття процедури санацiї, визнання боржника банкрутом i вiд�
криття лiквiдацiйної процедури, припинення повноважень ар�
бiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю,
лiквiдатора) та про призначення нового арбiтражного керуючо�
го (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора), на�
дання згоди на укладення арбiтражним керуючим значних угод
боржника, чи угод боржника, щодо яких є заiнтересованiсть;

iншi питання, передбаченi Законом.
Господарський суд за клопотанням комiтету кредиторiв у

строк, що не перевищує строку дiї процедури розпорядження
майном, установленого вiдповiдно до Закону, має право винес�
ти ухвалу про проведення санацiї боржника та призначення ке�
руючого санацiєю.

Санацiя вводиться на строк не бiльше дванадцяти мiсяцiв,
який може бути продовжений ще до шести мiсяцiв або скоро�
чений.

З дня винесення ухвали про санацiю:
керiвник боржника вiдсторонюється вiд посади у порядку,

визначеному законодавством про працю, управлiння боржни�
ком переходить до керуючого санацiєю, крiм випадку, передба�
ченого ст. 53 Закону;

припиняються повноваження органiв управлiння боржни�
ка — юридичної особи, повноваження органiв управлiння пе�
редаються керуючому санацiєю. Органи управлiння боржника
протягом трьох днiв з дня прийняття рiшення про санацiю та
призначення керуючого санацiєю зобов’язанi забезпечити пе�
редачу керуючому санацiєю бухгалтерської та iншої докумен�
тацiї боржника, печаток i штампiв, матерiальних та iнших цiн�
ностей;

арешт на майно боржника та iншi обмеження дiй боржника
щодо розпорядження його майном можуть бути накладенi лише
в межах процедури санацiї, у разi, якщо вони не перешкоджа�
ють виконанню плану санацiї та не суперечать iнтересам кон�
курсних кредиторiв.
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Здiйснення санацiї боржника органiзовує керуючий сана�
цiєю, правовий статус якого визначено положеннями ст. 17 За�
кону. Зокрема, керуючий санацiєю має право:

розпоряджатися майном боржника з урахуванням обмежень,
передбачених Законом;

укладати вiд iменi боржника мирову угоду, цивiльно�право�
вi, трудовi та iншi угоди;

подавати заяви про визнання угод, укладених боржником,
недiйсними.

Керуючий санацiєю в трьохмiсячний строк з дня прийнят�
тя рiшення про санацiю має право вiдмовитися вiд виконання
договорiв боржника, укладених до порушення провадження у
справi про банкрутство, не виконаних повнiстю або частково,
якщо:

виконання договору завдає збиткiв боржнику;
договiр є довгостроковим (понад один рiк) або розрахова�

ним на одержання позитивних результатiв для боржника в дов�
гостроковiй перспективi, крiм випадкiв випуску продукцiї з тех�
нологiчним циклом, бiльшим за строки санацiї боржника;

виконання договору створює умови, що перешкоджають вiд�
новленню платоспроможностi боржника.

Крiм цього за заявою керуючого санацiєю господарський суд
може визнати недiйсною угоду боржника, що укладена або вико�
нана боржником з окремим кредитором чи iншою особою пiсля
порушення провадження у справi про банкрутство або протя�
гом шести мiсяцiв, що передували дню порушення проваджен�
ня у справi про банкрутство, якщо:

вiдповiдно до такої угоди кредитору чи на його користь здiйс�
нено оплату його вимог, якi виникли до укладення зазначеної
угоди, або в рахунок оплати зазначених вимог передано (вiдчу�
жено) майно боржника, за умови, якщо угоду укладено на день,
коли сума вимог кредиторiв до боржника перевищувала вартiсть
його майна, та якщо внаслiдок реалiзацiї угоди кредитор отри�
мав бiльше, нiж вiн отримав би у разi лiквiдацiї боржника, якби
реалiзацiя такої угоди не вiдбулася;

вiдповiдно до такої угоди боржником вiдчужено або при�
дбано майно за цiнами, що є вiдповiдно нижчими або вищими
за ринковi, за умови, якщо до дня укладення угоди або внаслi�
док її виконання майна боржника було (стало) недостатньо для
задоволення вимог кредиторiв.
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За угодою, що визнана господарським судом недiйсною з ви�
щезазначених пiдстав, кожна iз сторiн зобов’язана повернути iн�
шiй сторонi все, що отримано за угодою, а у разi неможливостi
повернути отримане в натурi — вiдшкодувати його вартiсть у гро�
шовiй формi за ринковими цiнами, що iснували на день укла�
дення угоди.

У разi оспорювання зазначених угод господарський суд має
виходити з презумпцiї недостатностi майна боржника для задо�
волення вимог кредиторiв. Обов’язок доказування платоспро�
можностi (достатностi майна для задоволення вимог кредиторiв)
покладається на боржника.

Угода боржника, що укладена або виконана боржником—
юридичною особою пiсля порушення провадження у справi про
банкрутство або протягом шести мiсяцiв, що передували дню
порушення провадження у справi, що пов’язана з виплатою (ви�
дiленням) долi (частки) в майнi боржника учасниковi боржника
у зв’язку з його виходом iз складу учасникiв боржника, за заявою
арбiтражного керуючого або кредитора визнається господарським
судом недiйсною, а все отримане за цiєю угодою повертається
боржниковi.

Одним з основних обов’язкiв керуючого санацiєю є пiдготов�
ка i подання комiтету кредиторiв для схвалення плану санацiї
боржника. Якщо у майнi пiдприємства�боржника частка дер�
жавної власностi перевищує п’ятдесят вiдсоткiв, керуючий са�
нацiєю зобов’язаний попередньо погодити план санацiї борж�
ника з органом, уповноваженим управляти державним майном.

План санацiї повинен мiстити:
заходи щодо вiдновлення платоспроможностi боржника (пе�

релiк таких можливих заходiв мiстить ч. 2 ст. 18 Закону);
умови участi iнвесторiв, за їх наявностi, у повному або част�

ковому задоволеннi вимог кредиторiв, зокрема шляхом переве�
дення боргу (частини боргу) на iнвестора;

строк та черговiсть виплати боржником або iнвестором бор�
гу кредиторам;

умови вiдповiдальностi iнвестора за невиконання взятих згiд�
но з планом санацiї зобов’язань.

План санацiї повинен передбачати строк вiдновлення плато�
спроможностi боржника, яка вважається вiдновленою за вiдсут�
ностi ознак банкрутства, визначених Законом.
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План санацiї може мiстити умови про:
виконання зобов’язань боржника третiми особами;
обмiн вимог кредиторiв на активи боржника та (або) його

корпоративнi права;
задоволення вимог кредиторiв iншим способом, що не супе�

речить закону.
План санацiї розглядається комiтетом кредиторiв, який скли�

кається керуючим санацiєю в чотирьохмiсячний строк з дня ви�
несення господарським судом ухвали про санацiю, i вважається
схваленим, якщо за нього таке рiшення було пiдтримано бiль�
шiстю голосiв кредиторiв�членiв комiтету кредиторiв.

Комiтет кредиторiв може вiдхилити план санацiї i зверну�
тися до господарського суду з клопотанням: а) про визнання
боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури або
б) про звiльнення керуючого санацiєю вiд виконання ним обо�
в’язкiв i призначення нового керуючого санацiєю.

Якщо протягом шести мiсяцiв з дня винесення ухвали про
санацiю в господарський суд не буде поданий план санацiї борж�
ника, господарський суд має право прийняти рiшення про ви�
знання боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури.

За п’ятнадцять днiв до закiнчення санацiї, а також за наяв�
ностi пiдстав для дострокового припинення санацiї керуючий
санацiєю зобов’язаний надати комiтету кредиторiв письмовий
звiт i повiдомити членiв комiтету кредиторiв про час i мiсце про�
ведення засiдання комiтету кредиторiв.

Звiт керуючого санацiєю має бути розглянутий комiтетом
кредиторiв не пiзнiше десяти днiв вiд дати його надходження.

За наслiдками розгляду звiту керуючого санацiєю комiтет
кредиторiв приймає рiшення про звернення до господарського
суду з клопотанням щодо:

припинення процедури санацiї у зв’язку з виконанням пла�
ну санацiї i вiдновленням платоспроможностi боржника;

продовження встановленого строку процедури санацiї;
припинення процедури санацiї, визнання боржника банкру�

том i вiдкриття лiквiдацiйної процедури;
припинення процедури санацiї i укладення мирової угоди.
У разi виникнення обставин, що є пiдставою для припинен�

ня процедури санацiї, комiтет кредиторiв може прийняти вiдпо�
вiдне рiшення за вiдсутностi звiту керуючого санацiєю.
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Якщо комiтетом кредиторiв не прийнято жодне з цих рiшень
або таке рiшення не подано в господарський суд протягом п’ят�
надцяти днiв з дня закiнчення санацiї чи виникнення пiдстав
для її дострокового припинення, господарський суд розглядає
питання про визнання боржника банкрутом i вiдкриття лiквiда�
цiйної процедури в порядку, передбаченому Законом.

Припинення провадження у справi про банкрутство. Вiдпо�
вiдно до ст. 40 Закону господарський суд припиняє проваджен�
ня у справi про банкрутство, якщо:

1) боржник не включений до Єдиного державного реєстру
пiдприємств та органiзацiй України або до Реєстру суб’єктiв пiд�
приємницької дiяльностi;

2) подано заяву про визнання банкрутом лiквiдованої або
реорганiзованої (крiм реорганiзацiї у формi перетворення) юри�
дичної особи;

3) у провадженнi суду є справа про банкрутство того ж борж�
ника;

4) затверджено звiт керуючого санацiєю боржника в поряд�
ку, передбаченому Законом;

5) затверджено мирову угоду;
6) затверджено звiт лiквiдатора в порядку, передбаченому

ст. 32 Закону;
7) боржник виконав усi зобов’язання перед кредиторами;
8) кредитори не висунули вимог до боржника пiсля порушен�

ня провадження у справi про банкрутство за заявою боржника.
Про припинення провадження у справi про банкрутство ви�

носиться ухвала, яка може бути перевiрена у встановленому за�
коном порядку.

Провадження у справах про банкрутство може бути припине�
но у випадках, передбачених п. 1, 2 та 5 ч. 1 ст. 40 Закону, на всiх
стадiях провадження у справi про банкрутство, тобто як до, так
i пiсля визнання боржника банкрутом; у випадках, передбачених
п. 3, 4, 7 i 8, — лише до визнання боржника банкрутом, а у випадку,
передбаченому п. 6, — лише пiсля визнання боржника банкрутом.

§ 5. Лiквiдацiйна процедура

Вiдповiдно до Закону господарський суд приймає постано�
ву про визнання боржника банкрутом i вiдкриває лiквiдацiйну
процедуру у разi, якщо:
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комiтет кредиторiв вiдхилив план санацiї i звернувся до гос�
подарського суду з клопотанням про визнання боржника банк�
рутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури (ч. 5 ст. 18 Закону);

протягом шести мiсяцiв з дня винесення ухвали про сана�
цiю боржника в господарський суд не подано план санацiї борж�
ника (ч. 6 ст. 18 Закону);

якщо суми, вирученої вiд продажу майна боржника як цi�
лiсного майнового комплексу, недостатньо для задоволення ви�
мог кредиторiв у повному обсязi i мирова угода кредиторами не
укладена (ч. 12 ст. 20 Закону);

за результатами розгляду звiту керуючого санацiєю збори
кредиторiв приймають рiшення про звернення до суду з клопо�
танням про визнання боржника банкрутом i вiдкриття лiквiда�
цiйної процедури (ч. 5 ст. 21 Закону);

за результатами розгляду звiту керуючого санацiєю збора�
ми кредиторiв не прийняте жодне рiшення або таке рiшення не
подано в господарський суд протягом п’ятнадцяти днiв з дня за�
кiнчення санацiї чи виникнення пiдстав для її дострокового при�
пинення (ч. 6 ст. 21 Закону);

господарський суд вiдмовив у затвердженнi звiту керуючо�
го чи такий звiт не був поданий в установлений строк (ч. 11 ст. 21
Закону);

в установленi господарський судом строки (не бiльше шес�
ти мiсяцiв з дня прийняття господарським судом ухвали про
припинення провадження у справi про банкрутство) не прове�
денi розрахунки з кредиторами (ч. 15 ст. 21 Закону).

Строк лiквiдацiйної процедури не може перевищувати два�
надцяти мiсяцiв, проте цей строк може бути продовжений гос�
подарським судом на шiсть мiсяцiв.

Наслiдки визнання боржника банкрутом. З дня прийняття гос�
подарським судом постанови про оголошення боржника банк�
рутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури боржник юридично
переходить у новий правовий статус — статус банкрута. Цей пра�
вовий статус передбачає ряд особливих юридичних положень:

пiдприємницька дiяльнiсть банкрута завершується закiнчен�
ням технологiчного циклу з виготовлення продукцiї у разi мож�
ливостi її продажу;

строк виконання усiх грошових зобов’язань банкрута та зобо�
в’язань щодо сплати податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв)
вважається таким, що настав;
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припиняється нарахування неустойки (штрафу, пенi), про�
центiв та iнших економiчних санкцiй по всiх видах заборгова�
ностi банкрута;

вiдомостi про фiнансове становище банкрута перестають бу�
ти конфiденцiйними чи становити комерцiйну таємницю;

укладення угод, пов’язаних з вiдчуженням майна банкрута
чи передачею його майна третiм особам, допускається в поряд�
ку, передбаченому Законом;

скасовується арешт, накладений на майно боржника, ви�
знаного банкрутом, чи iншi обмеження щодо розпорядження
майном такого боржника. Накладення нових арештiв або iнших
обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допуска�
ється;

вимоги за зобов’язаннями боржника, визнаного банкрутом,
що виникли пiд час проведення процедур банкрутства, можуть
пред’являтися тiльки в межах лiквiдацiйної процедури;

виконання зобов’язань боржника, визнаного банкрутом, здiйс�
нюється у випадках i порядку передбачених Законом.

У постановi про визнання боржника банкрутом господарсь�
кий суд вiдкриває лiквiдацiйну процедуру, призначає лiквiдато�
ра, яким може бути особа, яка виконувала повноваження розпо�
рядника майна або (та) керуючого санацiєю боржника.

Лiквiдатор з дня свого призначення здiйснює вiдповiдно до
ст. 25 Закону такi повноваження:

приймає до свого вiдання майно боржника, вживає заходiв
по забезпеченню його збереження;

виконує функцiї з управлiння та розпорядження майном бан�
крута;

здiйснює iнвентаризацiю та оцiнку майна банкрута згiдно
з законодавством;

аналiзує фiнансове становище банкрута;
виконує повноваження керiвника (органiв управлiння) бан�

крута;
очолює лiквiдацiйну комiсiю та формує лiквiдацiйну масу;
пред’являє до третiх осiб вимоги щодо повернення дебiтор�

ської заборгованостi банкруту;
має право отримувати кредит для виплати вихiдної допомо�

ги працiвникам, що звiльняються внаслiдок лiквiдацiї банкрута,
який вiдшкодовується в першу чергу згiдно з ст. 31 Закону за
рахунок коштiв, одержаних вiд продажу майна банкрута;
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з дня визнання боржника банкрутом та вiдкриття лiквiда�
цiйної процедури повiдомляє працiвникiв банкрута про звiль�
нення та здiйснює його вiдповiдно до законодавства України
про працю. Виплата вихiдної допомоги звiльненим працiвни�
кам банкрута провадиться лiквiдатором у першу чергу за раху�
нок коштiв, одержаних вiд продажу майна банкрута або отри�
маного для цiєї мети кредиту;

заявляє в установленому порядку заперечення по заявле�
них до боржника вимогах поточних кредиторiв за зобов’язання�
ми, якi виникли пiд час провадження у справi про банкрутство,
i є неоплаченими;

з пiдстав, передбачених ч. 10 ст. 17 Закону, подає до госпо�
дарського суду заяви про визнання недiйсними угод боржника;

вживає заходiв, спрямованих на пошук, виявлення та пове�
рнення майна банкрута, що знаходиться у третiх осiб;

передає у встановленому порядку на зберiгання документи
банкрута, якi вiдповiдно до нормативно�правових актiв пiдля�
гають обов’язковому зберiганню;

реалiзує майно банкрута для задоволення вимог, включе�
них до реєстру вимог кредиторiв, у порядку, передбаченому За�
коном;

повiдомляє про своє призначення державний орган з питань
банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рiшення гос�
подарським судом та надає державному органу з питань банк�
рутства iнформацiю для ведення єдиної бази даних щодо пiд�
приємств�банкрутiв;

здiйснює iншi повноваження, передбаченi Законом.
До складу лiквiдацiйної комiсiї включаються представники

кредиторiв, фiнансових органiв, а в разi необхiдностi — також
представники державного органу у справах нагляду за страхо�
вою дiяльнiстю, Антимонопольного комiтету України, держав�
ного органу з питань банкрутства, якщо банкрутом визнано дер�
жавне пiдприємство, та представник органiв мiсцевого самовря�
дування.

Усi види майнових активiв (майно та майновi права) банк�
рута, якi належать йому на правi власностi або повного госпо�
дарського вiдання на дату вiдкриття лiквiдацiйної процедури та
виявленi в ходi лiквiдацiйної процедури, включаються до скла�
ду лiквiдацiйної маси, за винятком об’єктiв державного житло�
вого фонду, в тому числi гуртожиткiв, дитячих дошкiльних за�
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кладiв та об’єктiв комунальної iнфраструктури, якi в разi банк�
рутства пiдприємства передаються в порядку, встановленому
законодавством, до комунальної власностi вiдповiдних терито�
рiальних громад без додаткових умов i фiнансуються в установ�
леному порядку.

Майно, на яке звертається стягнення у лiквiдацiйнiй про�
цедурi, оцiнюється арбiтражним керуючим у порядку, встанов�
леному законодавством України. Для майна, яке продається на
аукцiонi, оцiночна вартiсть є початковою.

Пiсля проведення iнвентаризацiї та оцiнки майна банкрута
лiквiдатор розпочинає продаж майна банкрута на вiдкритих тор�
гах, якщо комiтетом кредиторiв не встановлено iнший порядок
продажу майна банкрута.

Лiквiдатор забезпечує через засоби масової iнформацiї опо�
вiщення про порядок продажу майна банкрута, склад, умови та
строки придбання майна. Порядок продажу майна банкрута,
склад, умови та строки придбання майна погоджуються з комi�
тетом кредиторiв. При цьому продаж майна пiдприємств�банк�
рутiв, заснованих на державнiй власностi, здiйснюється з ураху�
ванням вимог Закону України «Про приватизацiю державного
майна» та iнших нормативно�правових актiв з питань привати�
зацiї.

У разi надходження двох i бiльше пропозицiй щодо при�
дбання майна банкрута лiквiдатор проводить конкурс (аукцiон).
Порядок проведення конкурсу (аукцiону) визначається згiдно
iз Законом України «Про приватизацiю невеликих державних
пiдприємств (малу приватизацiю)».

Продаж майна банкрута оформляється договорами купiвлi�
продажу, якi укладаються мiж лiквiдатором i покупцем вiдповi�
дно до законiв України.

Черговiсть спрямування коштiв, одержаних вiд продажу май�
на банкрута, на задоволення вимог кредиторiв, встановлена ст. 31
Закону, згiдно з якою:

у першу чергу задовольняються:
а) вимоги, забезпеченi заставою;
б) вимоги щодо виплати заборгованостi iз заробiтної плати

за три мiсяцi роботи, що передують порушенню справи про бан�
крутство чи припиненню трудових вiдносин у разi звiльнення
працiвника до порушення зазначеної справи, грошової компен�
сацiї за всi невикористанi днi щорiчної вiдпустки та додаткової
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вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, право на якi виникло
протягом двох рокiв, вiдпрацьованих до порушення справи про
банкрутство чи припинення трудових вiдносин, iнших коштiв,
належних працiвникам у зв’язку з оплачуваною вiдсутнiстю на
роботi (оплата часу простою не з вини працiвника, гарантiї на
час виконання державних або громадських обов’язкiв, гарантiї i
компенсацiї при службових вiдрядженнях, гарантiї для працiв�
никiв, що направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, гарантiї
для донорiв, гарантiї для працiвникiв, що направляються на об�
стеження до медичного закладу, соцiальнi виплати у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатностi за рахунок коштiв пiдпри�
ємства тощо), право на якi виникло протягом трьох останнiх мi�
сяцiв до порушення справи про банкрутство чи припинення тру�
дових вiдносин, а також вихiдної допомоги, належної працiвни�
кам у зв’язку з припиненням трудових вiдносин, у тому числi
вiдшкодування кредиту, отриманого на цi цiлi;

в) витрати Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, що
пов’язанi з набуттям ним прав кредитора щодо банку, — у роз�
мiрi всiєї суми вiдшкодування за вкладами фiзичних осiб;

г) витрати, пов’язанi з провадженням у справi про банкрут�
ство в господарському судi та роботою лiквiдацiйної комiсiї, у
тому числi:

витрати на оплату державного мита;
витрати заявника на публiкацiю оголошення про порушен�

ня справи про банкрутство;
витрати на публiкацiю в офiцiйних друкованих органах iн�

формацiї про порядок продажу майна банкрута;
витрати на публiкацiю в засобах масової iнформацiї про по�

новлення провадження у справi про банкрутство у зв’язку з ви�
знанням мирової угоди недiйсною;

витрати арбiтражного керуючого (розпорядника майна, ке�
руючого санацiєю, лiквiдатора), пов’язанi з утриманням i збере�
женням майнових активiв банкрута;

витрати кредиторiв на проведення аудиту, якщо аудит про�
водився за рiшенням господарського суду за рахунок їх коштiв;

витрати на оплату працi арбiтражних керуючих (розпоряд�
ника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора).

Перелiченi витрати вiдшкодовуються лiквiдацiйною комi�
сiєю пiсля реалiзацiї нею частини лiквiдацiйної маси, якщо iн�
ше не передбачено Законом;
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у другу чергу задовольняються вимоги, що виникли iз зобо�
в’язань банкрута перед працiвниками пiдприємства�банкрута (за
винятком повернення внескiв членiв трудового колективу до ста�
тутного фонду пiдприємства), крiм вимог, задоволених у пер�
шу чергу, зобов’язань, що виникли внаслiдок заподiяння шкоди
життю та здоров’ю громадян, шляхом капiталiзацiї вiдповiдних
платежiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України,
зобов’язань зi сплати страхових внескiв на загальнообов’язкове
державне пенсiйне страхування, а також вимоги громадян — до�
вiрителiв (вкладникiв) довiрчих товариств або iнших суб’єктiв
пiдприємницької дiяльностi, якi залучали майно (кошти) довi�
рителiв (вкладникiв);

у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати подат�
кiв i зборiв (обов’язкових платежiв), а також вимоги централь�
ного органу виконавчої влади, що здiйснює управлiння держав�
ним резервом;

у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторiв, не за�
безпеченi заставою, у тому числi i вимоги кредиторiв, що виник�
ли iз зобов’язань у процедурi розпорядження майном боржника
чи в процедурi санацiї боржника;

у п’яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення
внескiв членiв трудового колективу до статутного фонду пiд�
приємства;

у шосту чергу задовольняються iншi вимоги.
Вимоги кожної наступної черги задовольняються в мiру над�

ходження на рахунок коштiв вiд продажу майна банкрута пiсля
повного задоволення вимог попередньої черги.

У разi недостатностi коштiв, одержаних вiд продажу майна
банкрута, для повного задоволення всiх вимог однiєї черги ви�
моги задовольняються пропорцiйно сумi вимог, що належить
кожному кредиторовi однiєї черги.

У разi вiдмови кредитора вiд задоволення визнаної в уста�
новленому порядку вимоги лiквiдацiйна комiсiя не враховує су�
му грошових вимог цього кредитора.

Вимоги, заявленi пiсля закiнчення строку, встановленого для
їх подання, не розглядаються i вважаються погашеними. Так са�
мо вважаються погашеними вимоги, не задоволенi за недостат�
нiстю майна.

У разi, якщо господарським судом винесено ухвалу про лiк�
вiдацiю юридичної особи�банкрута, майно, що залишилося пiсля
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задоволення вимог кредиторiв, передається власниковi або упов�
новаженому ним органу, а майно державних пiдприємств — вiд�
повiдному органу приватизацiї для наступного продажу. Кош�
ти, одержанi вiд продажу цього майна, спрямовуються до Дер�
жавного бюджету України.

Пiсля завершення усiх розрахункiв з кредиторами лiквiда�
тор подає до господарського суду звiт та лiквiдацiйний баланс з
вiдповiдними додатками.

Господарський суд пiсля заслуховування звiту лiквiдатора та
думки членiв комiтету кредиторiв або окремих кредиторiв ви�
носить ухвалу про затвердження звiту лiквiдатора та лiквiдацiй�
ного балансу.

Лiквiдатор повiдомляє державний орган з питань банкрут�
ства про завершення лiквiдацiйної процедури.

§ 6. Мирова угода

1. Пiд мировою угодою у справi про банкрутство розумiєть�
ся домовленiсть мiж боржником i кредиторами стосовно вiд�
строчки та (або) розстрочки, а також прощення (списання) кре�
диторами боргiв боржника, яка оформляється угодою сторiн.
Не пiдлягає прощенню (списанню) за умовами мирової угоди
заборгованiсть iз сплати страхових внескiв на загальнообов’яз�
кове державне пенсiйне страхування.

Мирова угода може бути укладена на будь�якiй стадiї про�
вадження у справi про банкрутство.

Рiшення про укладення мирової угоди вiд iменi кредиторiв
приймається комiтетом кредиторiв бiльшiстю голосiв кредито�
рiв�членiв комiтету та вважається прийнятим за умови, що всi
кредитори, вимоги яких забезпеченi заставою майна боржника,
висловили письмову згоду на укладення мирової угоди.

Рiшення про укладення мирової угоди вiд iменi боржника
приймається керiвником боржника чи арбiтражним керуючим
(керуючим санацiєю, лiквiдатором), якi виконують повноважен�
ня органiв управлiння та керiвника боржника i пiдписують її.

Вiд iменi кредиторiв мирову угоду пiдписує голова комiтету
кредиторiв.

Мирова угода може бути укладена тiльки щодо вимог, за�
безпечених заставою, вимог другої та наступних черг, визначе�
них ст. 31 Закону.
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Мирова угода укладається у письмовiй формi та пiдлягає за�
твердженню господарським судом, про що зазначається в ухва�
лi господарського суду про припинення провадження у справi
про банкрутство. Мирова угода набирає чинностi з дня її затвер�
дження господарським судом i є обов’язковою для боржника
(банкрута), кредиторiв, вимоги яких забезпеченi заставою, кре�
диторiв другої та наступних черг. Одностороння вiдмова вiд ми�
рової угоди не допускається.

Мирова угода має мiстити положення про розмiри, порядок
i строки виконання зобов’язань боржника; вiдстрочку чи роз�
строчку або прощення (списання) боргiв чи їх частини.

Крiм цього, мирова угода може мiстити умови про виконання
зобов’язань боржника третiми особами; обмiн вимог кредиторiв
на активи боржника або його корпоративнi права; задоволення
вимог кредиторiв iншими способами, що не суперечать закону.

Арбiтражний керуючий протягом п’яти днiв з дня укладен�
ня мирової угоди повинен подати до господарського суду заяву
про затвердження мирової угоди.

Господарський суд має право вiдмовити в затвердженнi ми�
рової угоди у разi порушення порядку укладення мирової уго�
ди, встановленого Законом або якщо умови мирової угоди су�
перечать законодавству.

Затвердження господарським судом мирової угоди є пiдста�
вою для припинення провадження у справi про банкрутство.
З дня затвердження господарським судом мирової угоди при�
пиняються повноваження арбiтражного керуючого (розпоряд�
ника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора).

За заявою будь�кого iз конкурсних кредиторiв мирова угода
може бути визнана господарським судом недiйсною, якщо iсну�
ють пiдстави для визнання угоди недiйсною, передбаченi цивiль�
ним законодавством України.

Визнання мирової угоди недiйсною є пiдставою для понов�
лення провадження у справi про банкрутство, про що господар�
ським судом виноситься ухвала, яка може бути оскаржена.

Мирова угода може бути розiрвана за рiшенням господарсь�
кого суду у разi невиконання боржником умов мирової угоди
щодо не менш як третини вимог кредиторiв.

У разi винесення господарським судом ухвали про вiдмову
в затвердженнi мирової угоди мирова угода вважається неукла�
деною.
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Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття банкрутства.
2. Хто може бути визнаний банкрутом?
3. Який орган здiйснює державну полiтику щодо запобiгання

банкрутству?
4. Якi види позасудових процедур можуть провадитися з ме�

тою запобiгання банкрутству?
5. З яких стадiй складається провадження у справах про банк�

рутство?
6. Якi питання належать до компетенцiї зборiв кредиторiв?
7. Хто органiзовує здiйснення санацiї боржника?
8. У яких випадках господарський суд припиняє проваджен�

ня у справах про банкрутство?
9. У яких випадках господарський суд приймає постанову про

визнання боржника банкрутом i вiдкриває лiквiдацiйну про�
цедуру?

10. Якi наслiдки визнання боржника банкрутом?
11. Якi повноваження здiйснює лiквiдатор?
12. Яка черговiсть задоволення претензiй кредиторiв встанов�

лена у разi лiквiдацiї банкрута?
13. Що таке мирова угода i який порядок її укладання?
14. У яких випадках мирова угода може бути розiрвана за рi�

шенням суду?
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Роздiл VI
ОСОБЛИВОСТI ПРАВОВОГО

РЕГУЛЮВАННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ãëàâà 17

ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎ-ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÎ¯

ÄIßËÜÍÎÑÒI

Стаття 263 ГК визначає господарсько�торговельну дiяльнiсть
як таку дiяльнiсть, що здiйснюється суб’єктами господарюван�
ня у сферi товарного обiгу, спрямована на реалiзацiю продукцiї
виробничо�технiчного призначення i виробiв народного спо�
живання (щодо поняття продукцiї виробничо�технiчного при�
значення i виробiв народного споживання див. ст. 262 ГК), а та�
кож допомiжну дiяльнiсть, яка забезпечує їх реалiзацiю шляхом
надання вiдповiдних послуг.

Господарсько�торговельна дiяльнiсть здiйснюється як внут�
рiшня торгiвля або зовнiшня торгiвля залежно вiд ринку (внут�
рiшнього чи зовнiшнього), в межах якого здiйснюється товар�
ний обiг.

Форми, в яких може здiйснюватися господарсько�торговель�
на дiяльнiсть, встановленi ч. 3 ст. 263 ГК, вiдповiдно до якої ви�
дiляються: матерiально�технiчне постачання i збут; енергопоста�
чання; заготiвля; оптова торгiвля; роздрiбна торгiвля i громад�
ське харчування; продаж i передача в оренду засобiв виробництва;
комерцiйне посередництво у здiйсненнi торговельної дiяльнос�
тi та iнша допомiжна дiяльнiсть по забезпеченню реалiзацiї то�
варiв (послуг) у сферi обiгу. Змiст i порядок здiйснення зазна�
чених форм господарсько�торговельної дiяльностi встановлю�
ють подальшi статтi Глави 30 ГК.

В залежностi вiд форми здiйснення господарсько�торговель�
ної дiяльностi вона опосередковується господарськими догово�



рами, примiрний перелiк яких мiстить ч. 4 ст. 263 ГК. Це госпо�
дарськi договори поставки, контрактацiї сiльськогосподарської
продукцiї, енергопостачання, купiвлi�продажу, оренди, мiни (бар�
теру), лiзингу та iншi договори.

§ 1. Правове регулювання матерiально'
технiчного постачання та збуту

Частина 1 ст. 264 ГК встановлює два види господарських
договорiв, за допомогою яких опосередковується така форма
господарсько�торговельної дiяльностi як матерiально�технiчне
постачання i збут, — поставка i купiвля�продаж. Причому цi до�
говори стосуються матерiально�технiчного постачання та збуту
як продукцiї виробничо�технiчного призначення, так i виробiв
народного споживання, незалежно вiд того, чи є вони резуль�
татом власного виробництва, чи придбанi у iнших суб’єктiв гос�
подарювання.

Законодавством можуть бути передбаченi особливостi по�
ставки окремих видiв продукцiї виробничо�технiчного призна�
чення або виробiв народного споживання. Цi особливостi, крiм
Положення про поставки продукцiї виробничо�технiчного при�
значення та поставки виробiв народного споживання, встанов�
люються також Особливими умовами поставки окремих видiв
товарiв та iншими актами законодавства.

Законодавством передбачений особливий порядок здiйснен�
ня поставки продукцiї для державних потреб. Наприклад, Зако�
ном України вiд 22 грудня 1995 р. «Про державне замовлення
для задоволення прiоритетних державних потреб» встановлено
загальнi правовi та економiчнi засади формування, розмiщення
i виконання на договiрнiй (контрактнiй) основi замовлень дер�
жави на поставку (закупiвлю) товарiв для задоволення держав�
них потреб у суб’єктiв господарської дiяльностi України всiх
форм власностi.

Вiдносини мiж суб’єктами господарювання (незалежно вiд
форм власностi) держав�учасниць СНД по мiжнародних еко�
номiчних зв’язках будуються вiдповiдно до Угоди про загаль�
нi умови поставок мiж органiзацiями держав�учасниць Спiв�
дружностi Незалежних Держав, вчиненої в Києвi 20 березня
1992 р.
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Основнi вимоги щодо укладення та виконання договорiв по�
ставки встановлюються положеннями ГК (ст. 179—187, 193—201,
265—270), iншими законодавчими актами (в тому числi ЦК).

Договiр поставки — це господарський договiр, за яким од�
на сторона — постачальник зобов’язується передати (постави�
ти) у зумовленi строки (строк) другiй сторонi — покупцевi товар
(товари), а покупець зобов’язується прийняти вказаний товар
(товари) i сплатити за нього певну грошову суму.

Предметом поставки є товари, пiд якими слiд розумiти як
продукцiю виробничо�технiчного призначення, так i вироби на�
родного споживання.

Оскiльки у наведеному визначеннi поняття договору постав�
ки (на вiдмiну вiд ч. 1 ст. 712 ЦК) вiдсутня вказiвка на те, на
якому правовому титулi товар передається (поставляється) по�
купцевi, можна припустити, що це може бути як право власнос�
тi, так i похiднi вiд нього права — господарського вiдання, опе�
ративного управлiння тощо.

Договiр поставки може укладатися як на розсуд сторiн (ре�
гульований договiр), так i вiдповiдно до державного замовлення
(планований договiр).

На вiдмiну вiд ч. 1 ст. 712 ЦК, яка визнає стороною договору
поставки (продавцем, постачальником) лише особу, яка здiйс�
нює пiдприємницьку дiяльнiсть, i тим самим не враховує участь
в процесi господарювання казенних пiдприємств, ГК таких об�
межень не встановлює. Тому сторонами договору поставки мо�
жуть бути суб’єкти господарювання, зазначенi у пунктах 1, 2 ча�
стини 2 ст. 55 ГК: а) господарськi органiзацiї, державнi, комуна�
льнi та iншi пiдприємства, iншi юридичнi особи, якi здiйснюють
господарську дiяльнiсть; б) громадяни України, iноземцi та осо�
би без громадянства, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, та
зареєстрованi вiдповiдно до закону як пiдприємцi.

Укладаючи договiр, сторони повиннi враховувати положен�
ня ч. 4 ст. 265 ГК та вимоги Указу Президента України вiд 4 жовт�
ня 1994 р. «Про застосування Мiжнародних правил iнтерпре�
тацiї комерцiйних термiнiв»1, яким встановлено (п. 1), що при
укладаннi суб’єктами пiдприємницької дiяльностi України до�
говорiв, у тому числi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрак�
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тiв), предметом яких є товари, застосовуються Мiжнароднi пра�
вила iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв, пiдготовленi Мiжна�
родною торговою палатою у 1953 роцi (Правила IНКОТЕРМС).
При цьому на Кабiнет Мiнiстрiв України покладено обов’язок
забезпечувати опублiкування державною мовою України змiн
до Правил IНКОТЕРМС з зазначенням, що такi змiни застосо�
вуються через десять днiв пiсля їх опублiкування у газетi «Уря�
довий кур’єр» до вiдносин, що виникають у зв’язку з догово�
рами, укладеними пiсля опублiкування вiдповiдних змiн (п. 2).
Однак, вiдповiдно до коментарю Українського нацiонального
комiтету Мiжнародної торгової палати, з формально�юридичної
точки зору формулювання Указу не несуть у собi заперечен�
ня правомiрностi використання нової редакцiї Правил (наразi
останньою є редакцiя IНКОТЕРМС�2000, введена в дiю Мiж�
народною торговою палатою 1 сiчня 2000 р.) до її опублiкуван�
ня згiдно Указу (таке опублiкування вiдбулося в квiтнi 2002 р.).
Так, суб’єкти господарювання повиннi «забезпечувати до�
держання» Правил IНКОТЕРМС. Але невiд’ємною складовою
IНКОТЕРМС як 1990, так i 2000 рокiв є «Вступ», в якому вста�
новлено, що сторони мають право самостiйно модифiкувати но�
рми, запозичуванi з Правил IНКОТЕРМС. Отже, запозичення
формулювань з бiльш пiзньої редакцiї Правил IНКОТЕРМС до
її офiцiйного опублiкування є одним з можливих варiантiв до�
зволених вiдступiв сторiн вiд Правил у бiльш раннiй офiцiйно
опублiкованiй редакцiї.

За загальним правилом поставка товарiв без укладення до�
говору поставки не допускається. Винятки (випадки i порядок)
можуть бути передбаченi законом.

За загальним правилом (ч. 1 ст. 266 ГК) предметом постав�
ки є продукцiя виробничо�технiчного призначення i вироби
народного споживання, визначенi родовими ознаками. Для по�
значення найменування продукцiї i виробiв застосовуються їх
найменування, зазначенi у стандартах, технiчних умовах, доку�
ментацiї до зразкiв (еталонiв), прейскурантах чи товарознавчих
довiдниках.

Предметом поставки можуть бути також продукцiя, вироби,
визначенi iндивiдуальними ознаками.

Однiєю з iстотних умов договору поставки є загальна кiль�
кiсть товарiв, що пiдлягають поставцi. Порядок визначення кiль�
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костi товарiв залежить вiд того, укладається договiр за розсудом
сторiн, чи на пiдставi державного замовлення. У першому випад�
ку сторони самостiйно узгоджують кiлькiсть товару, що пiдля�
гає поставцi, у другому вона визначається виходячи з держав�
ного замовлення.

Кiлькiсть товару, що пiдлягає поставцi, може бути встанов�
лена у вiдповiдних одиницях вимiру (штуки, тонни, квадратнi
метри, кубiчнi метри тощо) або грошовому вираженнi (в тому
числi в iноземнiй валютi).

Загальна кiлькiсть та часткове спiввiдношення товарiв (асор�
тимент, сортамент, номенклатура) за сортами, групами, пiдгру�
пами, видами, марками, типами, розмiрами визначаються специ�
фiкацiєю за згодою сторiн, якщо iнше не передбачено законом.
Специфiкацiя є невiд’ємною частиною договору поставки.

Договори поставки за строком дiї подiляються на: а) разо�
вi; б) короткостроковi (на один рiк); в) довгостроковi (на строк
бiльше одного року). У разi, якщо в договорi строк його дiї не
визначений, вiн вважається укладеним на один рiк. Слiд, однак,
мати на увазi, що закiнчення строку дiї договору не тягне за со�
бою припинення зобов’язання, а тому сторона, яка не виконала
зобов’язання, не звiльняється вiд вiдповiдальностi за його неви�
конання i, як правило, вiд виконання зобов’язання в натурi.

У межах дiї договору поставки сторони встановлюють в ньо�
му строки поставки. Критерiєм встановлення тих або iнших
строкiв є необхiднiсть ритмiчного та безперебiйного постачання
товарiв споживачам для їх нормального функцiонування, якщо
iнше не передбачено законодавством. Необхiднiсть узгодження
i дотримання строкiв поставки викликана рядом причин: рiвно�
мiрним випуском продукцiї покупцем сировини чи комплекту�
ючих виробiв, рiвномiрним забезпеченням пiдрядника будiвель�
ними матерiалами, рiвномiрним продажем товарiв торговельним
пiдприємством тощо.

Законом встановленi додатковi вимоги щодо змiсту довго�
строкового договору поставки. Якщо в такому договорi кiлькiсть
поставки визначено лише на рiк або менший строк (наприклад,
квартал), сторони повиннi передбачити в договорi порядок по�
годження ними строкiв поставки на наступнi перiоди (рiк, квар�
тал) до закiнчення строку дiї договору (наприклад, за 30 днiв до
закiнчення). Якщо такий порядок не передбачений, договiр вва�
жається укладеним на один рiк.
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Сторони у договорi поставки можуть передбачити поставку
товарiв окремими партiями. У цьому разi строком (перiодом) по�
ставки продукцiї виробничо�технiчного призначення є, як пра�
вило, квартал, а виробiв народного споживання, як правило, —
мiсяць.

Сторони можуть погодити в договорi також графiк постав�
ки (мiсяць, декада, доба тощо). При цьому поставка товарiв здiйс�
нюється, як правило, шляхом централiзованої доставки їх авто�
мобiльним транспортом. Обов’язок забезпечити доставку това�
ру на склад покупця (торговельне пiдприємство) покладається
на постачальника, який може використовувати для цього як
власний автотранспорт, так i автотранспорт загального корис�
тування, укладаючи при цьому договiр централiзованого авто�
мобiльного перевезення з автотранспортним пiдприємством.
Графiки поставки найчастiше застосовуються сторонами при по�
ставках хлiбобулочних та кулiнарних виробiв, молочних продук�
тiв тощо пiдприємствам роздрiбної торгiвлi.

У договорi поставки за згодою сторiн може бути передбаче�
ний порядок вiдвантаження товарiв будь�яким видом транспо�
рту (спосiб поставки), а також вибiрка товарiв покупцем.

Вибiрка товарiв покупцем зi складу постачальника (як ви�
робника, так i оптової постачальницької органiзацiї) здiйсню�
ється вiдповiдно до порядку i строкiв передання�прийняття, що
встановлюються сторонами в договорi.

Сторони в договорi можуть передбачити, що вiдвантаження
товарiв здiйснюється вантажовiдправником (виготовлювачем),
який не є постачальником.

За умовами договору одержувачем товарiв може бути ван�
тажоодержувач, який не є покупцем, тобто не знаходиться в до�
говiрних вiдносинах з постачальником. У цьому разi покупець
надсилає постачальнику рознарядку на вiдвантаження товару,
в якiй, як правило, зазначаються: найменування, кiлькiсть, асо�
ртимент i строки вiдвантаження товарiв; залiзниця (пароплав�
ство), станцiя (пристань, порт) призначення, її код; повне на�
йменування покупця, його поштова адреса; номер i дата догово�
ру, укладеного покупцем з одержувачем, та iншi вiдомостi.

Якщо покупець за договором не є одержувачем товарiв (плат�
ником), сторони, як правило, передбачають в договорi обов’язок
постачальника повiдомити покупця про вiдвантаження товарiв
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шляхом надiслання йому копiй товарно�транспортних докумен�
тiв на вiдвантаженi товари.

Договором може бути передбачений порядок поставки не�
доодержаної покупцем у встановлений строк кiлькостi товарiв.
За загальним правилом, що тривалий час було закрiплене в за�
конодавствi про поставки, i договiрною практикою, що склала�
ся, кiлькiсть товарiв, недопоставлених постачальником або не�
вибраних покупцем в одному кварталi.

Як встановлено ч. 1 ст. 268 ГК, якiсть товарiв, що поставля�
ються, повинна вiдповiдати стандартам, технiчним умовам, iн�
шiй технiчнiй документацiї, яка встановлює вимоги до їх якостi,
або зразкам (еталонам), якщо сторони не визначать у договорi
бiльш високi вимоги до якостi товарiв.

Вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 трав�
ня 1993 р. «Про стандартизацiю i сертифiкацiю» на продукцiю
виробничо�технiчного призначення i вироби народного спо�
живання розробляються такi нормативнi документи стандар�
тизацiї:

а) державнi стандарти України. Державнi стандарти Украї�
ни затверджуються центральним органом виконавчої влади з
питань технiчного регулювання, а державнi стандарти в галузi
будiвництва та промисловостi будiвельних матерiалiв — спецi�
ально уповноваженим центральним органом виконавчої влади
з будiвництва та архiтектури.

Державнi стандарти України пiдлягають державнiй реєстра�
цiї в центральному органi виконавчої влади з питань технiчного
регулювання i публiкуються українською мовою з автентичним
текстом росiйською мовою.

Мiжнароднi, регiональнi та нацiональнi стандарти iнших
країн застосовуються в Українi вiдповiдно до її мiжнародних
договорiв.

Як державнi стандарти України використовуються також
мiждержавнi стандарти, передбаченi Угодою про проведення по�
годженої полiтики в сферi стандартизацiї, метрологiї та серти�
фiкацiї, пiдписаною у м. Москвi 13 березня 1992 року.

Республiканськi стандарти Української РСР (РСТ УРСР)
застосовуються як державнi до їх замiни чи скасування;

б) галузевi стандарти. Галузевi стандарти розробляються
на продукцiю за вiдсутностi державних стандартiв України чи у
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разi необхiдностi встановлення вимог, якi перевищують або до�
повнюють вимоги державних стандартiв. Обов’язковi вимоги
галузевих стандартiв пiдлягають безумовному виконанню пiд�
приємствами, установами i органiзацiями, що входять до сфери
управлiння органу, який їх затвердив;

в) технiчнi умови. Для органiзацiї iнформування спожива�
чiв (замовникiв) про номенклатуру та якiсть продукцiї, що ви�
пускається, контролю вiдповiдностi технiчних умов обов’язко�
вим вимогам державних, а в передбачених законодавством ви�
падках — галузевих стандартiв технiчнi умови на продукцiю та
змiни до них пiдлягають державнiй реєстрацiї в територiальних
органах центрального органу виконавчої влади з питань технiч�
ного регулювання. Технiчнi умови та змiни до них, якi не про�
йшли державної реєстрацiї, вважаються недiйсними.

Поряд зi стандартами i технiчними умовами вимоги щодо
якостi товарiв можуть встановлюватися виходячи iз зразкiв (ета�
лонiв), пiд якими розумiють готовий вирiб (комплект виробiв),
затверджений як представник конкретного товару i призначений
для зiставлення (порiвняння) з ним товарiв за зовнiшнiм ви�
глядом та iншими ознаками. Як правило, зразки (еталони) по�
ширюються на непродовольчi товари серiйного i масового ви�
робництва.

В договорi може бути передбачена поставка товарiв бiльш
високої якостi у порiвняннi з стандартами, технiчними умова�
ми, зразками (еталонами).

Номери та iндекси стандартiв, технiчних умов або iншої до�
кументацiї про якiсть товарiв, на якi посилаються сторони, ви�
значаючи в договорi умови щодо якостi товарiв, зазначаються
в договорi. Якщо вказану документацiю не опублiковано у за�
гальнодоступних виданнях, її копiї повиннi додаватися поста�
чальником до примiрника договору покупця на його вимогу.
Так само до договору має додаватися технiчний опис зразка (ета�
лона).

У разi вiдсутностi в договорi умов щодо якостi товарiв остан�
ня визначається вiдповiдно до мети договору або до звичайно�
го рiвня якостi для предмета договору чи загальних критерiїв
якостi. При цьому продавець (постачальник) зобов’язаний пе�
редати покупцевi товар, придатний для мети, з якою товар та�
кого роду звичайно використовується. Якщо постачальник при
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укладеннi договору був повiдомлений покупцем про конкретну
мету придбання товару, постачальник повинен передати покуп�
цевi товар, придатний для використання вiдповiдно до цiєї мети
(ч. 2 ст. 673 ЦК).

Якiсть товарiв, що поставляються, постачальник повинен
засвiдчити належним товаросупровiдним документом, який над�
силається разом з товаром, якщо iнше не передбачено в дого�
ворi.

Товаросупровiднi документи — це документи, що прямують
разом з товарами й мiстять данi про цi товари. Товаросупровiд�
ними документами є товаротранспортнi накладнi, рахунки�фак�
тури (iнвойси), вiдвантажувальнi специфiкацiї, пакувальнi лис�
ти, вантажнi митнi декларацiї, документи контролю за доставкою
товарiв тощо.

Наслiдки поставки товарiв, що не вiдповiдають вимогам що�
до їх якостi, встановленим стандартом, технiчними умовами чи
зразком (еталоном).передбаченi ч. 5 ст. 268 ГК, згiдно з якою у
разi поставки товарiв бiльш низької якостi покупець має право:
а) вiдмовитися вiд прийняття i оплати товарiв; б) якщо товари
уже оплаченi покупцем, — вимагати повернення сплаченої суми.
При цьому не має значення, пiдлягають недолiки поставлених
товарiв усуненню, чи нi.

У тих випадках, коли недолiки поставлених товарiв можуть
бути усуненi без повернення їх постачальнику, покупець має
право вимагати вiд постачальника усунення недолiкiв у мiсце�
знаходженнi товарiв або усунути їх своїми засобами за рахунок
постачальника. Проте цим правом покупець може i не скорис�
татися, вдавшись до застосування зазначених вище наслiдкiв.

Реалiзуюче надане їм законом (ч. 1 ст. 268 ГК) право, сто�
рони можуть визначити в договорi бiльш високi вимоги до якос�
тi товарiв, нiж тi, що встановленi стандартами, технiчними умо�
вами, зразками (еталонами). Якщо поставленi товари вiдповi�
дають стандартам або технiчним умовам, але виявляться бiльш
низького сорту (очевидно, бiльш низької якостi), нiж було ви�
значено договором, покупець має право: а) прийняти товари з
оплатою за цiною, встановленою для товарiв вiдповiдного сор�
ту; б) або вiдмовитися вiд прийняття i оплати поставлених то�
варiв.

Законом встановлено обов’язок постачальника (виробника)
щодо розпорядження товарами у разi якщо покупець (одержу�
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вач) вiдмовився вiд прийняття товарiв, якi не вiдповiдають за
якiстю стандартам, технiчним умовам, зразкам (еталонам) або
умовам договору. У цьому випадку постачальник (виробник)
зобов’язаний розпорядитися товарами у десятиденний строк, а
щодо товарiв, якi швидко псуються, — протягом 24 годин з мо�
менту одержання повiдомлення покупця (одержувача) про вiд�
мову вiд товарiв.

Невиконання постачальником (виробником) у зазначений
строк свого обов’язку щодо розпорядження товарами, дає право
покупцевi (одержувачу) реалiзувати їх на мiсцi або повернути
виробниковi. Товари, що швидко псуються, пiдлягають в усiх
випадках реалiзацiї на мiсцi.

Оперуючи термiном «недолiки поставлених (проданих) то�
варiв», нi ЦК, нi ГК не розкривають змiсту цього поняття. Ана�
лiз положень ЦК i ГК дає пiдстави для висновку про те, що тер�
мiн «недолiки» вживається в цих законах для позначення не�
вiдповiдностi товарiв вимогам щодо якостi (в тому числi i щодо
строку придатностi).

Зазвичай недолiки поставлених товарiв виявляються покуп�
цем при звичайному їх прийманнi за якiстю. Порядок i строки
приймання товарiв за якiстю регулюються Iнструкцiєю про по�
рядок приймання продукцiї виробничо�технiчного призначен�
ня i товарiв народного споживання за якiстю, затвердженою по�
становою Державного арбiтражу при Радi Мiнiстрiв СРСР вiд
25 квiтня 1966 р. № П�71.

Зазначена Iнструкцiя застосовується у всiх випадках, якщо
стандартами, технiчними умовами, основними i особливими умо�
вами поставок або iншими обов’язковими для сторiн правила�
ми не встановлено iнший порядок приймання продукцiї за якiс�
тю i комплектнiстю.

Строки i порядок встановлення покупцем недолiкiв постав�
лених йому товарiв, якi не могли бути виявленi при звичайному
їх прийманнi, i пред’явлення постачальниковi претензiй у зв’яз�
ку з недолiками поставлених товарiв визначаються законодав�
ством вiдповiдно до положень ГК.

Як випливає зi змiсту ч. 2 ст. 269 ГК, стандартами, технiчни�
ми умовами або договором щодо товарiв, призначених для три�
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валого користування чи зберiгання, можуть передбачатися бiльш
тривалi строки для встановлення покупцем у належному поряд�
ку недолiкiв (гарантiйнi строки).

Таким чином, наведена норма визначає гарантiйнi строки як
строки для встановлення покупцем у належному порядку недолi�
кiв поставлених товарiв. Але це лише одна з ознак гарантiйних
строкiв, оскiльки гарантiйнi строки мають, передусiм, технiко�
економiчний змiст, i в цьому розумiннi означають, що протягом
гарантiйного строку: а) виробник (постачальник) гарантує ви�
користання товару (його комплектуючих, складових частин) за
призначенням за умови дотримання покупцем (споживачем)
правил користування; б) виробник (постачальник) виконує га�
рантiйнi зобов’язання, що полягають в технiчному обслуговуван�
нi поставлених товарiв; в) виробник (постачальник) несе вiдпо�
вiдальнiсть за недолiки поставлених товарiв, виявленi протягом
гарантiйного строку.

Сторони можуть погодити в договорi гарантiйнi строки бiльш
тривалi порiвняно з передбаченими стандартами або технiчни�
ми умовами.

Ст. 269 ГК видiляє три види гарантiйних строкiв: 1) гаран�
тiйний строк експлуатацiї; 2) гарантiйний строк придатностi;
3) гарантiйний строк зберiгання.

Гарантiйний строк експлуатацiї — це строк, протягом яко�
го гарантується використання товару, в тому числi комплекту�
ючих виробiв та складових частин, за призначенням за умови
дотримання споживачем правил користування i протягом яко�
го виробник (продавець, виконавець) виконує гарантiйнi зобо�
в’язання.

Згiдно з ч. 3 ст. 269 ГК гарантiйний строк експлуатацiї обчис�
люється вiд дня введення виробу в експлуатацiю, але не пiзнi�
ше одного року з дня одержання виробу покупцем (спожива�
чем), а щодо виробiв народного споживання, якi реалiзуються
через роздрiбну торгiвлю, — з дня роздрiбного продажу речi, як�
що iнше не передбачено стандартами, технiчними умовами або
договором.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 677 ЦК законом або iншими норматив�
но�правовими актами може бути встановлений строк, зi спли�
вом якого товар вважається непридатним для використання за
призначенням (строк придатностi). Тому ч. 3 ст. 677 ЦК мiс�
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тить вимогу, згiдно з якою продавець зобов’язаний передати по�
купцевi товар, на який встановлено строк придатностi, з таким
розрахунком, щоб вiн мiг бути використаний за призначенням
до спливу цього строку.

Гарантiйний строк зберiгання — це строк, протягом якого
споживчi властивостi товару не повиннi погiршуватися за умо�
ви дотримання вимог нормативних документiв.

Гарантiйний строк придатностi та зберiгання товарiв обчис�
люється вiд дня виготовлення товару.

Постачальник (виробник) гарантує якiсть товарiв у цiло�
му, включаючи їх комплектуючi вироби i складовi частини. То�
му за загальним правилом гарантiйний строк на комплектую�
чi вироби i складовi частини вважається рiвним гарантiйному
строку на основний вирiб. Iнше може бути передбачено догово�
ром або стандартами (технiчними умовами) на основний вирiб
(наприклад, гарантiя на двигун автомобiля 3 роки, на кузов —
5 рокiв).

Правовi наслiдки виявлення протягом гарантiйного строку
недолiкiв поставлених товарiв такi: постачальник (виробник)
зобов’язаний за свiй рахунок усунути дефекти виробу, виявленi
протягом гарантiйного строку, або замiнити товари. Проте по�
стачальник (виробник) звiльняється вiд цього обов’язку, якщо
доведе, що дефекти виникли внаслiдок порушення покупцем
(споживачем) правил експлуатацiї або зберiгання виробу.

У разi усунення дефектiв у виробi, на який встановлено га�
рантiйний строк експлуатацiї, цей строк продовжується на час,
протягом якого вiн не використовувався через дефект, а при за�
мiнi виробу гарантiйний строк обчислюється заново вiд дня за�
мiни.

У разi поставки товарiв неналежної якостi покупець (одер�
жувач) має право стягнути з виготовлювача (постачальника)
штраф у розмiрi двадцяти вiдсоткiв вартостi неякiсних товарiв,
якщо iнший розмiр не передбачено законом або договором.

Закон (ч. 8 ст. 269 ГК) мiстить обмеження щодо строкiв
пред’явлення позовiв, що випливають з поставки товарiв нена�
лежної якостi. Такi позови можуть бути пред’явленi протягом
шести мiсяцiв з дня встановлення покупцем у належному по�
рядку недолiкiв поставлених йому товарiв.

Стаття 270 ГК встановлює важливу для договiрних вiдно�
син поставки вимогу щодо комплектностi товарiв, що поставля�
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ються. Комплектнiсть товарiв повинна вiдповiдати вимогам стан�
дартiв, технiчних умов або прейскурантiв.

Комплект — це сукупнiсть певних деталей, вузлiв, самостiй�
них виробiв або iнших предметiв, передбачених нормативно�тех�
нiчною документацiєю, згiдно з якою всi вони мають складати
одне цiле. Дотримання постачальником умов договору щодо ком�
плектностi має велике значення для забезпечення можливостi
використання товарiв за прямим призначенням.

Виходячи з необхiдностi врахування особливостей окремих
видiв товарiв i потреб покупцiв, закон надає сторонами догово�
ру право передбачати поставку з додатковими до комплекту ви�
робами (частинами) або без окремих, не потрiбних покупцевi
виробiв (частин), що входять до комплекту.

Сторони можуть визначити комплектнiсть товарiв, що по�
ставляються, у договорi, якщо її не визначено стандартами, тех�
нiчними умовами або прейскурантами.

Наслiдки невиконання постачальником (виробником) зобо�
в’язання щодо комплектної поставки встановленi ч. 3 ст. 270 ГК.
У разi поставки некомплектних виробiв постачальник (вироб�
ник) зобов’язаний на вимогу покупця (одержувача): а) доукомп�
лектувати їх у двадцятиденний строк пiсля одержання вимоги;
б) або замiнити комплектними виробами у той же строк, якщо
сторонами не погоджено iнший строк.

Надалi до укомплектування виробу або його замiни поку�
пець (одержувач) має право: а) вiдмовитися вiд його оплати;
б) якщо товар уже оплачений, вимагати в установленому по�
рядку повернення сплачених сум.

У разi якщо постачальник (виробник) у встановлений строк
не укомплектує вирiб або не замiнить його комплектним, по�
купець має право вiдмовитися вiд товару. Проте постачальник
(виробник) несе вiдповiдальнiсть i в тому разi, якщо покупець
прийняв некомплектнi вироби.

Як зазначається в ст. 271 ГК, вiдповiдно до вимог ГК та iн�
ших законiв Кабiнет Мiнiстрiв затверджує Положення про по�
ставки продукцiї виробничо�технiчного призначення та постав�
ки виробiв народного споживання. Граматичне тлумачення цiєї
норми не дає пiдстав для однозначного висновку про те, чи це
має бути одне Положення, яке б регулювало i поставки продук�
цiї, i поставки виробiв народного споживання, чи особливостi
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поставки продукцiї i виробiв мають регулюватися двома поло�
женнями. Уявляється, що тривалий досвiд автономного право�
вого регулювання поставок продукцiї виробничо�технiчного при�
значення i товарiв народного споживання, яке враховувало особ�
ливостi їх поставок, має бути перенесений i на сучасне правове
регулювання поставок продукцiї i виробiв.

Що стосується особливостей поставки окремих видiв това�
рiв (як продукцiї виробничо�технiчного призначення, так i ви�
робiв народного споживання), то вони, згiдно з положеннями ГК,
мають регулюватися Особливими умовами поставки окремих
видiв товарiв, що також затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв
України.

§ 2. Правове регулювання контрактацiї
сiльськогосподарської продукцiї

Контрактацiя сiльськогосподарської продукцiї — це держав�
на закупка зазначеної продукцiї, що здiйснюється за договора�
ми контрактацiї, якi укладаються на основi державних замов�
лень на поставку державi сiльськогосподарської продукцiї.

Сiльськогосподарська продукцiя — це будь�яка продукцiя тва�
ринного i рослинного походження, що пiдпадає пiд визначення
першої — двадцять четвертої груп Української класифiкацiї то�
варiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

За договором контрактацiї виробник сiльськогосподарської
продукцiї (далi — виробник) зобов’язується передати заготi�
вельному (закупiвельному) або переробному пiдприємству чи
органiзацiї (далi — контрактанту) вироблену ним продукцiю
у строки, кiлькостi, асортиментi, що передбаченi договором, а
контрактант зобов’язується сприяти виробниковi у виробниц�
твi зазначеної продукцiї, прийняти i оплатити її (ч. 2 ст. 272 ГК).

Згiдно з ч. 3 ст. 272 ГК у договорах контрактацiї повиннi пе�
редбачатися:

види продукцiї (асортимент), номер державного стандар�
ту або технiчних умов, гранично допустимий вмiст у продукцiї
шкiдливих речовин;

кiлькiсть продукцiї, яку контрактант приймає безпосеред�
ньо у виробника;
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цiна за одиницю, загальна сума договору, порядок i умови
доставки, строки здавання�приймання продукцiї;

обов’язки контрактанта щодо подання допомоги в органiза�
цiї виробництва сiльськогосподарської продукцiї та її транспор�
тування на приймальнi пункти i пiдприємства;

взаємна майнова вiдповiдальнiсть сторiн у разi невиконан�
ня ними умов договору;

iншi умови, передбаченi Типовим договором контрактацiї
сiльськогосподарської продукцiї, затвердженим у порядку, вста�
новленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Виробник повинен не пiзнiш як за п’ятнадцять днiв до почат�
ку заготiвлi продукцiї повiдомити контрактанта про кiлькiсть i
строки здачi сiльськогосподарської продукцiї, що пропонується
до продажу, та погодити календарний графiк її здачi.

Контрактант зобов’язаний прийняти вiд виробника всю
пред’явлену ним продукцiю на умовах, передбачених у дого�
ворi. Нестандартну продукцiю, яка швидко псується, придатну
для використання у свiжому або переробленому виглядi, та стан�
дартну продукцiю, яка швидко псується, що здається понад об�
сяги, передбаченi договором, контрактант приймає за цiнами i
на умовах, що погодженi сторонами.

У договорi контрактацiї можуть передбачатися обсяги сiль�
ськогосподарської продукцiї, приймання якої контрактант здiйс�
нює безпосередньо у виробника, та продукцiї, яка доставляється
безпосередньо виробником торговельним пiдприємствам. Реш�
та продукцiї приймається контрактантом на визначених догово�
ром приймальних пунктах, розташованих у межах адмiнiстра�
тивного району за мiсцезнаходженням виробника.

Забезпечення виробникiв тарою та необхiдними матерiала�
ми для пакування продукцiї здiйснюється у кiлькостi, порядку
та строки, передбаченi договором.

Iншi особливостi виконання договорiв контрактацiї встанов�
люються Положенням про контрактацiю сiльськогосподарської
продукцiї, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

ГК (ст. 274) встановлює вiдповiдальнiсть за порушення умов
договору контрактацiї. Так, за нездачу сiльськогосподарської про�
дукцiї у строки, передбаченi договором контрактацiї, виробник
сплачує контрактанту неустойку в розмiрi, встановленому дого�
вором, якщо iнший розмiр не передбачений законом.
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За невиконання зобов’язання щодо приймання сiльськогос�
подарської продукцiї безпосередньо у виробника, а також у ра�
зi вiдмови вiд приймання продукцiї, пред’явленої виробником у
строки i в порядку, що погодженi сторонами, контрактант сплачує
виробнику штраф у розмiрi п’яти вiдсоткiв вартостi неприйня�
тої продукцiї, враховуючи надбавки i знижки, а також вiдшко�
довує завданi виробниковi збитки, а щодо продукцiї, яка швид�
ко псується, — повну її вартiсть.

У разi якщо продукцiю не було своєчасно пiдготовлено до
здавання�приймання i про це не було попереджено контрактан�
та, виробник вiдшкодовує контрактанту завданi цим збитки.

У договорi контрактацiї можуть бути передбаченi також iн�
шi санкцiї за невиконання або неналежне виконання зобов’я�
зань вiдповiдно до вимог ГК.

§ 3. Правове регулювання
енергопостачання

Енергопостачання — одна з форм, у яких здiйснюється гос�
подарсько�торговельна дiяльнiсть суб’єктiв господарювання. Ра�
зом з тим енергопостачання можна визначити як надання енер�
гiї певного виду споживачу за допомогою технiчних засобiв пе�
редачi та розподiлу енергiї на пiдставi договору.

Купiвля всiєї електричної енергiї, виробленої на електро�
станцiях, потужнiсть чи обсяг вiдпуску яких бiльшi за граничнi
показники, а також на вiтроелектростанцiях, незалежно вiд ве�
личини встановленої потужностi чи обсягiв вiдпуску електрич�
ної енергiї (крiм електричної енергiї, виробленої на теплоелект�
роцентралях, якi входять до складу енергопостачальникiв, для
споживання на територiї здiйснення лiцензованої дiяльностi), та
весь її оптовий продаж здiйснюється на оптовому ринку елект�
ричної енергiї України. Функцiонування iнших оптових ринкiв
електричної енергiї в Українi забороняється.

Оптовий ринок електричної енергiї України створюється на
пiдставi договору.

Сторонами договору є суб’єкти господарської дiяльностi, по�
в’язаної з:

диспетчерським (оперативно�технологiчним) управлiнням
об’єднаною енергетичною системою України;
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виробництвом електричної енергiї на електростанцiях;
передачею електричної енергiї магiстральними та мiждер�

жавними електричними мережами;
постачанням електричної енергiї мiсцевими (локальними)

електричними мережами;
оптовим постачанням електричної енергiї.
У договорi визначаються мета та умови дiяльностi, права,

обов’язки та вiдповiдальнiсть сторiн. Цей договiр погоджуєть�
ся з центральними органами виконавчої влади, що здiйснюють
управлiння в електроенергетицi, Нацiональною комiсiєю регу�
лювання електроенергетики України, Антимонопольним комi�
тетом України.

Правила оптового ринку електричної енергiї України є не�
вiд’ємною частиною договору i визначають механiзм функцiо�
нування оптового ринку електричної енергiї України, порядок
розподiлу навантажень мiж генеруючими джерелами, правила
формування ринкової цiни на електричну енергiю.

Оптовий ринок електричної енергiї України функцiонує з
додержанням таких вимог:

всi суб’єкти пiдприємницької дiяльностi з виробництва та
постачання електричної енергiї мають рiвноправний доступ до
оптового ринку електричної енергiї України та послуг електрич�
них мереж пiсля отримання вiдповiдної лiцензiї на право здiйс�
нення цих видiв дiяльностi;

електрична енергiя продається та купується за Правилами
оптового ринку електричної енергiї України;

цiни на електричну енергiю генеруючих компанiй та оптовi
цiни визначаються за Правилами оптового ринку електричної
енергiї України;

всi учасники оптового ринку електричної енергiї укладають
договори купiвлi�продажу електричної енергiї з суб’єктом пiдпри�
ємницької дiяльностi, який здiйснює оптове постачання елект�
ричної енергiї вiдповiдно до договору, на пiдставi якого створю�
ється оптовий ринок електричної енергiї;

у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) забезпечується
оплата вартостi електричної енергiї та послуг, закуплених у цьо�
му перiодi оптовим постачальником електричної енергiї, у рiв�
ному вiдсотку кожнiй енергогенеруючiй компанiї (за винятком
вiтроелектростанцiй) та пiдприємству, яке здiйснює централi�
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зоване диспетчерське управлiння об’єднаною енергетичною си�
стемою України i передачу електричної енергiї магiстральними
та мiждержавними електричними мережами. Ця оплата забез�
печується з урахуванням остаточних платежiв вiдповiдно до до�
говору, на пiдставi якого створено оптовий ринок електричної
енергiї.

Для проведення розрахункiв за закуплену на оптовому рин�
ку електричної енергiї України та спожиту електричну енергiю
енергопостачальники, що здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть
з постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, їх
вiдокремленi пiдроздiли та оптовий постачальник електричної
енергiї вiдкривають в установах уповноваженого банку поточнi
рахунки iз спецiальним режимом використання. Для проведен�
ня розрахункiв з погашення заборгованостi за спожиту елект�
ричну енергiю з використанням механiзмiв погашення заборго�
ваностi, визначених Законом України вiд 23 травня 2005 р. «Про
заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування
пiдприємств паливно�енергетичного комплексу»1, енергопоста�
чальники, що здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть з поста�
чання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, i оптовий
постачальник електричної енергiї вiдкривають в установi упов�
новаженого банку поточнi рахунки iз спецiальним режимом ви�
користання для погашення заборгованостi. Перелiк поточних ра�
хункiв iз спецiальним режимом використання в уповноваженому
банку для зарахування коштiв за електричну енергiю затверджу�
ється та доводиться до вiдома споживачiв Нацiональною комi�
сiєю регулювання електроенергетики України.

Споживачi, якi купують електричну енергiю у енергопоста�
чальникiв, що здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть з поста�
чання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, вносять пла�
ту за поставлену їм електричну енергiю виключно на поточний
рахунок iз спецiальним режимом використання енергопостача�
льника в уповноваженому банку. У разi перерахування спожи�
вачами коштiв за електричну енергiю на iншi рахунки отриму�
вачi повиннi повернути цi кошти за заявою споживача або за
власною iнiцiативою в триденний термiн з моменту їх отримання.
У разi неповернення споживачу у цей термiн коштiв, сплачених
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на iншi, не на поточнi рахунки iз спецiальним режимом викори�
стання, цi суми пiдлягають вилученню до Державного бюджету
України як санкцiя за вчинене правопорушення i не зарахову�
ються як оплата електричної енергiї. Зарахування коштiв до Дер�
жавного бюджету України не звiльняє їх отримувача вiд повер�
нення цих коштiв споживачу електричної енергiї.

Кошти з поточних рахункiв iз спецiальним режимом вико�
ристання енергопостачальникiв, що здiйснюють пiдприємниць�
ку дiяльнiсть з постачання електричної енергiї на закрiпленiй те�
риторiї, перераховуються згiдно з алгоритмом оптового ринку
електричної енергiї виключно на:

поточний рахунок iз спецiальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергiї;

поточний рахунок пiдприємства, яке здiйснює передачу елект�
ричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами;

поточний рахунок енергопостачальника;
поточний рахунок iз спецiальним режимом використання для

погашення заборгованостi оптового постачальника електричної
енергiї.

Кошти за електричну енергiю, закуплену на оптовому рин�
ку електричної енергiї, всiма енергопостачальниками перерахо�
вуються виключно на поточний рахунок iз спецiальним режи�
мом використання оптового постачальника електричної енергiї.

З поточного рахунку iз спецiальним режимом використан�
ня оптового постачальника електричної енергiї зазначенi кошти
спрямовуються виключно:

енергогенеруючим компанiям та iншим суб’єктам пiдпри�
ємницької дiяльностi, якi провадять продаж електричної енергiї
оптовому постачальнику електричної енергiї;

пiдприємству, яке здiйснює диспетчерське управлiння об’єд�
наною енергетичною системою та передачу електричної енергiї
магiстральними електричними мережами;

на поточний рахунок оптового постачальника електричної
енергiї;

iншим особам, якi мають право на отримання коштiв з iнве�
стицiйної складової оптового тарифу на електричну енергiю, за�
твердженої Нацiональною комiсiєю регулювання електроенер�
гетики України, в тому числi на спiльне фiнансування розвитку
нетрадицiйних джерел електричної енергiї.
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Кошти, якi надходять на поточнi рахунки iз спецiальним ре�
жимом використання для погашення заборгованостi енергопо�
стачальникiв, що здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть з по�
стачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, i оптового
постачальника електричної енергiї для проведення розрахункiв
з погашення заборгованостi за спожиту електричну енергiю з ви�
користанням механiзмiв погашення заборгованостi, визначених
Законом України «Про заходи, спрямованi на забезпечення ста�
лого функцiонування пiдприємств паливно�енергетичного комп�
лексу», перераховуються згiдно з окремими алгоритмами опто�
вого ринку електричної енергiї, встановленими Нацiональною ко�
мiсiєю регулювання електроенергетики України.

Умови про оплату електричної енергiї коштами та про вiд�
криття поточного рахунку iз спецiальним режимом використан�
ня оптового постачальника електричної енергiї (енергопоста�
чальника, що здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з постачан�
ня електричної енергiї на закрiпленiй територiї) є обов’язковими
умовами договору купiвлi�продажу електричної енергiї мiж оп�
товим постачальником електричної енергiї та енергопостачаль�
ником (договору на постачання електричної енергiї мiж енер�
гопостачальником, що здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з
постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, та спо�
живачем).

Оптовий постачальник електричної енергiї зобов’язаний за�
безпечити щоденне iнформування учасникiв оптового ринку
електричної енергiї i органiв виконавчої влади про стан прове�
дення розрахункiв на оптовому ринку електричної енергiї.

На поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання
не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями учасникiв
оптового ринку електричної енергiї.

Операцiї на поточних рахунках iз спецiальним режимом ви�
користання не пiдлягають призупиненню.

Договiр енергопостачання — це господарський договiр, за яким
енергопостачальне пiдприємство (енергопостачальник) вiдпус�
кає електричну енергiю, пару, гарячу i перегрiту воду (далi —
енергiю) споживачевi (абоненту), який зобов’язаний оплатити
прийняту енергiю та дотримуватися передбаченого договором
режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуа�
тацiю енергетичного обладнання, що ним використовується.
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Законом встановлено заборону на вiдпуск енергiї без оформ�
лення договору енергопостачання. Проте слiд мати на увазi, що у
разi введення надзвичайного стану вiдповiдно до Закону Украї�
ни вiд 26 червня 1992 р. «Про надзвичайний стан»1 пiдприємства,
установи та органiзацiї електроенергетики, розташованi у мiс�
цевостях, де введено надзвичайний стан, зобов’язанi виконувати
розпорядження органiв, якi здiйснюють заходи надзвичайного
стану на вiдповiднiй територiї щодо енергопостачання спожи�
вачiв, незалежно вiд умов укладених договорiв (ч. 1 ст. 23 За�
кону України вiд 16 жовтня 1997 р. «Про електроенергетику»2).

Предметом договору енергопостачання є окремi, чiтко ви�
значенi види енергiї — електрична енергiя, пара, гаряча i пере�
грiта вода, найменування яких передбачається в державних стан�
дартах або технiчних умовах. Такi види ресурсiв як нафта, газ,
вода не є об’єктом договору енергопостачання. На нашу дум�
ку, вони можуть бути або об’єктом договору купiвлi�продажу
(поставки), або об’єктом договору постачання енергетичними
та iншими ресурсами через приєднану мережу, передбаченого
ст. 714 ЦК.

Виробники i постачальники енергiї, якi займають монополь�
не становище, зокрема суб’єкт природних монополiй, зобов’яза�
нi укласти договiр енергопостачання на вимогу споживачiв, якi
мають технiчнi засоби для одержання енергiї.

Згiдно з ч. 1 ст. 1 Закону України вiд 20 квiтня 2000 р. «Про
природнi монополiї»3 суб’єкт природної монополiї — це суб’єкт
господарювання (юридична особа) будь�якої форми власностi
(монопольне утворення), який виробляє (реалiзує) товари на
ринку, що перебуває у станi природної монополiї.

Обов’язок суб’єктiв природних монополiй укласти договiр
енергопостачання стосується тих споживачiв, якi мають технiч�
нi засоби для одержання енергiї.

Розбiжностi, що виникають при укладеннi договору енерго�
постачання з суб’єктами природних монополiй, врегульовують�
ся вiдповiдно до вимог ст. 181 ГК.

Слiд також мати на увазi, що згiдно з ч. 2 ст. 24 Закону Украї�
ни «Про електроенергетику» енергопостачальники, що здiйс�
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нюють постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї,
не мають права вiдмовити споживачу, який розташований на
цiй територiї, в укладеннi договору на постачання електричної
енергiї.

Енергопостачальнi пiдприємства iнших, крiм державної i ко�
мунальної, форм власностi мають право на участь у забезпечен�
нi енергiєю будь�яких споживачiв, у тому числi через державну
(комунальну) енергомережу, на умовах, визначених вiдповiдни�
ми договорами.

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про електроенер�
гетику» енергопостачальники, якi здiйснюють дiяльнiсть з пере�
дачi електричної енергiї з використанням власних мереж, зобов’я�
занi забезпечити рiвноправний доступ до цих мереж усiх суб’єк�
тiв пiдприємницької дiяльностi, що отримали в установленому
порядку лiцензiю на здiйснення вiдповiдного виду дiяльностi i
уклали договiр на передачу електричної енергiї.

Як встановлено ч. 1 ст. 276 ГК, загальна кiлькiсть енергiї, що
вiдпускається, визначається за погодженням сторiн. Наприклад,
порядок визначення договiрних величин споживання електрич�
ної енергiї та потужностi встановлений Роздiлом 5 Типового до�
говору про постачання електричної енергiї (Додаток № 2 до Пра�
вил користування електричною енергiєю).

Для визначення договiрних величин споживання електрич�
ної енергiї та потужностi на наступний рiк споживач не пiзнi�
ше дати, визначеної сторонами в договорi, надає постачальнику
електричної енергiї вiдомостi про розмiр очiкуваного споживан�
ня електричної енергiї (додаток до договору «Обсяги постачання
електричної енергiї споживачу та субспоживачу»).

У разi ненадання споживачем зазначених вiдомостей у вста�
новлений термiн розмiр очiкуваного споживання електричної
енергiї (потужностi) на наступний рiк встановлюється поста�
чальником електричної енергiї на рiвнi вiдповiдних перiодiв по�
точного року.

Договiрна величина споживання електричної енергiї визна�
чається на рiвнi:

заявленої споживачем — у разi вiдсутностi у споживача за�
боргованостi за використану електричну енергiю або в разi ви�
конання боргових зобов’язань та проведення поточних плате�
жiв у визначенi термiни;

забезпеченому обсягом попередньої оплати споживача;
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передбаченому кошторисом доходiв та видаткiв на оплату
спожитої електроенергiї — для установ та органiзацiй, що фi�
нансуються з бюджету.

Договiрнi (граничнi) величини доводяться постачальником
електричної енергiї до вiдома споживача письмовим повiдом�
ленням, що є невiд’ємною частиною договору, не пiзнiше нiж за
10 днiв до початку наступного розрахункового перiоду.

За пiдсумками розрахункового перiоду договiрна величи�
на споживання електричної енергiї коригується постачальни�
ком електричної енергiї до рiвня фактично оплаченої за цей роз�
рахунковий перiод величини спожитої електричної енергiї та
вiдповiдно здiйснюється коригування договiрної величини рiв�
ня електричної потужностi.

Договiрнi величини споживання електричної потужностi на
розрахунковий перiод визначаються на години максимуму на�
вантажень енергосистеми для споживачiв з приєднаною потуж�
нiстю бiльше 150 кВ·А, виходячи iз установленого енергосисте�
мою завдання щодо граничного споживання електричної потуж�
ностi.

У разi якщо енергiя видiляється в рахунок замовлення на дер�
жавнi потреби (лiмiту), енергопостачальник не має права змен�
шувати абоненту цей лiмiт без його згоди.

Пропозицiї абонента щодо кiлькостi та видiв енергiї, строкiв
її вiдпуску є прiоритетними за наявностi у енергопостачальни�
ка виробничих можливостей.

Показники якостi енергiї узгоджуються сторонами на пiдста�
вi державних стандартiв або технiчних умов шляхом погодження
перелiку (величини) показникiв, пiдтримання яких є обов’язком
для сторiн договору.

Якiсть електричної енергiї — це перелiк визначених Держав�
ним комiтетом України з питань технiчного регулювання та спо�
живчої полiтики значень показникiв якостi електричної енергiї
i значень нормально допустимих та гранично допустимих норм
якостi електричної енергiї, у разi дотримання яких забезпечу�
ється електромагнiтна сумiснiсть електричних мереж електро�
передавальної органiзацiї та електроустановок споживачiв елект�
ричної енергiї.

Вiдповiдно до ч. 4 ст. 276 ГК строки постачання енергiї вста�
новлюються сторонами у договорi виходячи, як правило, з не�
обхiдностi забезпечення її ритмiчного та безперебiйного надхо�
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дження абоненту. Основним облiковим перiодом енергопоста�
чання є декада, з коригуванням обсягiв протягом доби. Сторони
можуть погоджувати постачання енергiї протягом доби за годи�
нами, а також час i тривалiсть максимальних та мiнiмальних на�
вантажень.

Наприклад, згiдно з п. 5.5 Правил користування електрич�
ною енергiєю години максимуму навантаження встановлюються
вiдповiдно до нормативних документiв i фiксуються в договорi
iз споживачем. Загальна тривалiсть перiодiв максимуму наван�
таження має не перевищувати 6 годин на добу.

Для рiзних постачальникiв електричної енергiї за регульо�
ваним тарифом органом, що здiйснює централiзоване диспет�
черське управлiння, можуть установлюватися рiзнi години по�
чатку максимуму навантаження енергосистеми в залежностi
вiд добового графiка навантаження об’єднаної енергосистеми
України.

Для споживачiв, якi розраховуються за спожиту електро�
енергiю за тарифами, диференцiйованими за перiодами часу, по�
чаток та тривалiсть перiоду контролю максимуму навантажен�
ня встановлюються вiдповiдно до початку та тривалостi пiко�
вої зони.

Кiлькiсть енергiї, недоодержаної у попереднi перiоди з вини
енергопостачальника, пiдлягає поповненню на вимогу абонен�
та. Якщо енергiю не вибрано абонентом або недоодержано ним
для обiгрiвання у зв’язку зi сприятливими погодними умовами,
поповнення недоодержаної енергiї здiйснюється за погодженням
сторiн.

Розрахунки за договорами енергопостачання здiйснюються
на пiдставi цiн (тарифiв), встановлених вiдповiдно до вимог за�
кону.

Наприклад, вiдповiдно до ст. 17 Закону України «Про елект�
роенергетику» формування оптових тарифiв на електричну енер�
гiю здiйснюється на оптовому ринку електричної енергiї Украї�
ни згiдно з договором. Оптовi тарифи можуть передбачати ви�
трати на спiльне фiнансування розвитку нетрадицiйних джерел
електричної енергiї.

Роздрiбна цiна на електричну енергiю формується енерго�
постачальниками згiдно з умовами i правилами здiйснення пiд�
приємницької дiяльностi з постачання електричної енергiї.
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Тарифи на передачу i постачання електричної енергiї мiсце�
вими (локальними) електромережами регулюються Нацiональ�
ною комiсiєю регулювання електроенергетики України.

Збитки енергопостачальникiв вiд надання пiльг з оплати за
спожиту електричну енергiю окремим категорiям побутових
споживачiв вiдшкодовуються за рахунок джерел, визначених за�
конодавчими актами, якi передбачають вiдповiднi пiльги.

Формування цiн на електричну енергiю, вироблену на теп�
лоелектроцентралях та iнших установках з комбiнованим ви�
робництвом електричної i теплової енергiї, здiйснюється з ура�
хуванням тарифiв на теплову енергiю. Регулювання тарифiв на
електричну енергiю, вироблену на вiтрових електростанцiях,
здiйснює Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики
України.

Регулювання тарифiв на теплову енергiю, вироблену на теп�
лоелектроцентралях, iнших установках з комбiнованим вироб�
ництвом електричної i теплової енергiї, здiйснюється Нацiональ�
ною комiсiєю регулювання електроенергетики України.

Пiдприємства, якi постачають електричну енергiю мережа�
ми, якi не є їх власнiстю, повиннi купувати електричну енергiю
на оптовому ринку електричної енергiї України та вносити пла�
ту за користування мiсцевими (локальними) електричними ме�
режами. Постачання електричної енергiї споживачам зазначе�
ними пiдприємствами здiйснюється за тарифами, якi обумов�
люються в договорах на постачання електричної енергiї.

Оплата енергiї, що вiдпускається, здiйснюється, як правило,
у формi попередньої оплати. За погодженням сторiн можуть за�
стосовуватися плановi платежi з наступним перерахунком або
оплата, що провадиться за фактично вiдпущену енергiю.

За домовленiстю сторiн договору термiн остаточного роз�
рахунку може бути встановлено до закiнчення розрахункового
перiоду.

Установи та органiзацiї, якi фiнансуються з державного бю�
джету вiдповiдного рiвня, пiдприємства житлово�комунального
господарства та пiдприємства, якi надають послуги щодо забез�
печення комунально�побутових потреб населення, в межах на�
даних населенню послуг здiйснюють повну оплату вартостi об�
сягу спожитої електричної енергiї один раз за фактичними по�
казами засобiв облiку електричної енергiї на початку перiоду,
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наступного за розрахунковим у вiдповiдностi до договору про
постачання або купiвлю�продаж електричної енергiї.

Споживачi, якi мають узгодженi у договорi обсяги електрич�
ної енергiї, необхiднi для забезпечення аварiйної бронi елект�
ропостачання, здiйснюють обов’язковий авансовий платiж, у роз�
мiрi, не меншому необхiдного для оплати обсягiв електричної
енергiї на перiод застосування аварiйної бронi до повного вiд�
ключення пiдприємства.

Якщо перiод застосування аварiйної бронi електропоста�
чання до повного вiдключення пiдприємства перевищує 3 мi�
сяцi, обсяг авансового платежу визначається за домовленiстю
сторiн.

Якщо розмiр нарахованого споживачу мiсячного платежу
менший одного неоподаткованого мiнiмуму доходiв громадян,
постачальник електричної енергiї має право нараховувати спо�
живачу зазначенi платежi раз на квартал.

Початок та тривалiсть розрахункового перiоду для розраху�
нку плати за спожиту електричну енергiю, термiни здiйснення
оплати промiжних платежiв та остаточного розрахунку зазна�
чаються у договорi.

Остаточний розрахунок за електричну енергiю здiйснюєть�
ся споживачами вiдповiдно до показiв розрахункових засобiв об�
лiку, якi фiксуються у термiни, передбаченi договором.

У разi якщо абонент має власне енергоджерело i вiдпускає
енергiю в мережi енергопостачальника, допускаються розрахун�
ки за сальдо взаємно одержаної енергiї.

Абоненти користуються енергiєю з додержанням правил ко�
ристування енергiєю вiдповiдного виду, що затверджуються Ка�
бiнетом Мiнiстрiв України.

Сьогоднi в Українi дiють Правила користування електрич�
ною енергiєю, проте вони затвердженi постановою Нацiональ�
ної комiсiї регулювання електроенергетики України вiд 31 лип�
ня 1996 р. № 28 (у редакцiї постанови НКРЕ вiд 17 жовтня
2005 р. № 910).

Правилами можуть бути передбаченi типовi договори по�
стачання окремих видiв енергiї. Наприклад, Правила користу�
вання електричною енергiєю мiстять Типовий договiр на поста�
чання електричної енергiї (додаток 3 до Правил).

Згiдно з ч. 3 ст. 277 ГК абонент має право вiдпускати енер�
гiю приєднаним до його мереж вторинним споживачам (суб�
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абонентам). У цьому випадку субабоненти укладають договiр
енергопостачання з абонентом i мають права та несуть обов’яз�
ки абонента, а абонент має права та несе обов’язки енергопоста�
чальника.

Чиннi Правила користування електричною енергiєю, крiм
термiну «споживач», оперують термiном «субспоживач», пiд
яким розумiється суб’єкт господарської дiяльностi — споживач,
якому електрична енергiя постачається постачальником елект�
ричної енергiї через мережi електропередавальних органiзацiй
та технологiчнi електричнi мережi основного споживача, до ме�
реж якого приєднанi електроустановки суб’єкта господарської
дiяльностi — споживача (субспоживача).

Вiдносини мiж споживачами та субспоживачами, у тому
числi їх взаємна вiдповiдальнiсть, регулюються договором про
спiльне використання технологiчних електричних мереж основ�
ного споживача, що укладається мiж ними на основi типово�
го договору (додаток 2 до Правил користування електричною
енергiєю).

Основнi споживачi, для яких надання послуг з передачi елект�
ричної енергiї не є основним видом дiяльностi та якi не є елект�
ропередавальними органiзацiями, не мають права вiдмовити
субспоживачам у разi дотримання останнiми вимог Правил в
укладеннi договорiв про спiльне використання технологiчних
електричних мереж основного споживача, якщо щодо субспожи�
вачiв вони є монополiстами з передачi електричної енергiї.

Договiр про технiчне забезпечення електропостачання спо�
живача (Типовий договiр про технiчне забезпечення енергопо�
стачання споживача — Додаток № 1 до Правил користування
електричною енергiєю) та договiр про спiльне використання
технологiчних електричних мереж основного споживача має
мiстити такi умови, що є iстотними та обов’язковими для цього
виду угод:

1) обсяг передачi електричної енергiї та договiрної (гранич�
ної) величини потужностi;

2) режими постачання;
3) гарантований рiвень надiйностi електропостачання (за ка�

тегорiєю надiйностi електропостачання);
4) повнi назви основного споживача i субспоживача;
5) мiсце i дата укладення договору;
6) дозволена та приєднана потужнiсть субспоживача;
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7) умови визначення вартостi послуг з передачi;
8) умови та порядок плати за компенсацiю перетiкання реак�

тивної електроенергiї як адресного економiчного стимулу у ви�
падку споживання та генерування реактивної енергiї i потужнос�
тi (за необхiдностi);

9) порядок розрахункового облiку обсягiв споживання елект�
ричної енергiї та вимiрювання рiвня потужностi (у тому числi
у випадку пошкодження або тимчасової вiдсутностi вiдповiд�
них розрахункових засобiв облiку), споживання та генеруван�
ня реактивної енергiї, контролю показникiв якостi електричної
енергiї;

10) порядок розрахункiв за використання електричних ме�
реж основного споживача; порядок надання даних щодо вико�
ристаної субспоживачем електричної енергiї;

11) порядок оплати за перевищення рiвня потужностi;
12) умови дiї договору у разi вiдсутностi у споживача дого�

вору про постачання або про купiвлю�продаж електричної енер�
гiї та/або у випадку вiдключення споживача за борги чи з iнших
причин;

13) iншi умови (години максимальних навантажень енерго�
системи; умови, за яких проводиться розвантаження енергосис�
теми; час i тривалiсть ремонту електромереж);

14) поштовi i банкiвськi реквiзити сторiн;
15) пiдписи керiвникiв або їх заступникiв, завiренi печат�

ками.
Невiд’ємними частинами договору про технiчне забезпечен�

ня електропостачання споживача та про спiльне використання
технологiчних електричних мереж є:

1) акт про розмежування балансової належностi та експлуа�
тацiйної вiдповiдальностi сторiн;

2) вiдомостi про засоби комерцiйного облiку активної та ре�
активної електричної енергiї;

3) схема електропостачання, зазначення точок приєднання i
лiнiй, що живлять струмоприймачi субспоживача;

4) акт аварiйної та технологiчної бронi електропостачання
(за наявностi);

5) порядок розрахунку втрат електричної енергiї в мережi
споживача (субспоживача) за умови встановлення розрахунко�
вих засобiв облiку не на межi балансової належностi.
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Абонент зобов’язаний повiдомити перелiк субабонентiв енер�
гопостачальнику, який має право контролю енергомереж i при�
ладiв субабонентiв та право контролю за додержанням субабо�
нентами правил користування енергiєю.

Договiр про спiльне використання технологiчних електрич�
них мереж основного споживача узгоджується з постачальни�
ком електричної енергiї у частинi дотримання показникiв якос�
тi електричної енергiї, режимiв споживання та застосування об�
меження постачання електричної енергiї у разi заборгованостi
субспоживача за електричну енергiю.

Вiдповiдальнiсть за порушення правил користування енер�
гiєю встановлюється законом. Наприклад, згiдно з ст. 24 Зако�
ну України «Про електроенергетику» енергопостачальники не�
суть вiдповiдальнiсть перед споживачами електричної енергiї у
розмiрi п’ятикратної вартостi недовiдпущеної електричної енер�
гiї у разi переривання електропостачання з вини енергопоста�
чальника (згiдно з умовами договору на користування електрич�
ною енергiєю).

У разi вiдпуску електричної енергiї, параметри якостi якої
знаходяться поза межами показникiв, зазначених у договорi на
користування електричною енергiєю, енергопостачальник несе
вiдповiдальнiсть у розмiрi двадцяти п’яти вiдсоткiв вартостi та�
кої електроенергiї.

Споживач енергiї згiдно з ст. 26 Закону України «Про елект�
роенергетику» несе вiдповiдальнiсть за порушення умов дого�
вору з енергопостачальником та правил користування електрич�
ною i тепловою енергiєю.

Так, споживачi (крiм населення, професiйно�технiчних нав�
чальних закладiв та вищих навчальних закладiв I — IV рiвнiв
акредитацiї державної i комунальної форм власностi) у випадку
споживання електричної енергiї понад договiрну величину за
розрахунковий перiод сплачують енергопостачальникам двократ�
ну вартiсть рiзницi фактично спожитої i договiрної величини.

У випадку перевищення договiрної величини потужностi
споживачi (крiм населення, професiйно�технiчних навчальних
закладiв та вищих навчальних закладiв I — IV рiвнiв акредита�
цiї державної i комунальної форм власностi) сплачують енерго�
постачальникам двократну вартiсть рiзницi мiж найбiльшою ве�
личиною потужностi, що зафiксована протягом розрахункового
перiоду, та договiрною величиною потужностi.
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Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття господарсько�торговельної дiяль�
ностi.

2. В яких формах здiйснюється господарсько�торговельна дiяль�
нiсть?

3. Назвiть основнi умови договору поставки.
4. Назвiть основнi умови договору контрактацiї сiльськогоспо�

дарської продукцiї.
5. Що таке оптовий ринок електричної енергiї i яким вимогам

вiн має вiдповiдати?
6. Дайте визначення поняття договору енергопостачання.
7. Якi види договорiв укладаються в енергопостачаннi?
8. Яка вiдповiдальнiсть встановлена за порушення правил ко�

ристування енергiєю?
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß
ÁIÐÆÎÂÎ¯ ÒÎÐÃIÂËI

§ 1. Поняття та юридичнi ознаки бiржi

Правовому регулюванню бiржової торгiвлi присвячено, зокре�
ма, ст. 278—282 ГК (щодо товарної бiржi) та ст. 360—361 ГК
(щодо фондової бiржi).

Термiном «бiржа» в лiтературi i практицi бiржової торгiвлi
позначається: 1) сукупнiсть осiб, що постiйно в певному мiсцi
здiйснюють торговельнi операцiї; 2) мiсце їх зiбрання; 3) сукуп�
нiсть угод, якi укладаються у цьому мiсцi.

Цi три значення поняття бiржi узагальненi в законодавчому
його визначеннi, що мiститься в Законi України вiд 10 грудня
1991 р. «Про товарну бiржу»1. Цей закон визначає умови ство�
рення та дiяльностi товарних бiрж на територiї України.

Згiдно з ч. 1 ст. 1 Закону «Про товарну бiржу» товарна бiр�
жа є органiзацiєю, що об’єднує юридичних i фiзичних осiб, якi
здiйснюють виробничу i комерцiйну дiяльнiсть, i має на метi на�
дання послуг щодо укладання бiржових угод, виявлення товар�
них цiн, попиту i пропозицiй товарiв, вивчення, упорядкуван�
ня i полегшення товарообороту i пов’язаних з ним торговельних
операцiй. З цього визначення можна зробити такий висновок:
бiржа є господарською органiзацiєю, яка виконує певнi, а саме
ринковi регулятивнi (органiзацiйнi та економiчнi) функцiї в еко�
номiцi завдяки виявленню курсу товарних цiн, попиту i пропо�
зицiї. Основна її мета — сприяти зведенню в одному мiсцi (на
бiржi) попиту i пропозицiї на певнi товари, обслуговування їх
обороту. Це характеризує бiржу як економiчну категорiю.

Такi ж функцiї виконують ярмарки. Проте вiд ярмарку бiр�
жа вiдрiзняється тим, що вона:

є постiйним (щоденним) мiсцем взаємодiї попиту i пропози�
цiї, тодi як ярмарок лише перiодично виконує цю функцiю;

має постiйний (зафiксований) контингент клiєнтiв i вiдвiду�
вачiв. Ярмарок, за загальним правилом, вiдкритий для всiх;

1 Вiдомостi Верховної Ради України . — 1992. — № 10. — Ст. 139.



ярмарок є мiсцем товарообороту: це ринок, де безпосеред�
ньо виставляються на продаж товари. Товарооборот, якому по�
кликана сприяти бiржа, здiйснюється поза нею; безпосередньо
бiржа товарiв не виставляє, вона оперує загалом iнформацiєю
про них (про кiлькiсть, якiсть, цiни, угоди купiвлi�продажу).

Залежно вiд предмета дiяльностi розрiзняються фондовi i то�
варнi бiржi.

Фондова бiржа — є органiзатором торгiвлi на фондовому
ринку. Вона провадить дiяльнiсть iз створення органiзацiйних,
технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для зби�
рання та поширення iнформацiї стосовно попиту i пропозицiй,
проведення регулярних торгiв фiнансовими iнструментами за
встановленими правилами, централiзованого укладення i вико�
нання договорiв щодо фiнансових iнструментiв, у тому числi
здiйснення клiрингу та розрахункiв за ними, та розв’язання спо�
рiв мiж членами органiзатора торгiвлi.

Правове становище фондової бiржi визначається Законом
України «Про цiннi папери та фондовий ринок».

Об’єктами операцiй фондової бiржi є цiннi папери, допуще�
нi до обiгу на нiй.

З точки зору правового становища фондова бiржа являє со�
бою суб’єкт господарювання у формi акцiонерного товариства,
яке зосереджує в собi попит i пропозицiю цiнних паперiв, спри�
яє формуванню їх бiржового курсу.

Товарнi бiржi можуть бути класифiкованi на види залежно
вiд ряду пiдстав.

Так, залежно вiд характеру асортименту товарiв товарнi бiр�
жi подiляються на вузькоспецiалiзованi (предметом торгiвлi на
таких бiржах є один вид товарiв); спецiалiзованi (предметом бiр�
жової торгiвлi є, як правило, однотипнi групи товарiв); унiвер�
сальнi (предметом торгiвлi є широкий асортимент рiзноманiт�
них товарiв).

Залежно вiд характеру бiржових угод видiляють: бiржi ре�
ального товару, на яких предметом купiвлi�продажу є реальний
товар (як вироблений, так i намiчений для виготовлення); ф’ю�
черснi, на яких здiйснюється торгiвля не реальними товарами, а
контрактами на них; опцiоннi, предметом торгiв на яких є тiльки
права на купiвлю або продаж реальних товарiв або контрактiв на
них у наступному перiодi; комплекснi, на яких укладаються уго�
ди щодо реального товару, а також ф’ючерснi та опцiоннi угоди.
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Залежно вiд ступеня вiдкритостi (можливостi участi в тор�
гах) товарнi бiржi подiляються на вiдкритi (публiчнi), на яких
крiм членiв бiржi в бiржових операцiях можуть брати участь i
вiдвiдувачi торгiв (постiйнi i разовi), та закритi, на яких право
участi в бiржових торгах i укладання бiржових угод мають ли�
ше члени цiєї товарної бiржi.

§ 2. Функцiї, права та обов’язки
товарної бiржi

Функцiї (основнi напрями дiяльностi) бiржi випливають на�
самперед з поняття цiєї спецiальної господарської органiзацiї,
а саме:

товарна бiржа виконує функцiю товаророзподiльчого кана�
лу або механiзму, завдяки якому товар розподiляється мiж спо�
живачами за реальною цiною;

товарна бiржа є свого роду господарюючим суб’єктом, який
органiзовує ринок. Тому її ще називають органiзованим рин�
ком. Вона створює необхiднi умови учасникам бiржових торгiв
у їх проведеннi. На бiржi здiйснюються купiвля�продаж i обмiн
товарної маси, що характеризується взаємозамiнюванiстю i не
потребує додаткового узгодження технiчних характеристик. Про�
дукцiя, що надходить на бiржу, має вiдповiдати стандартам;

товарна бiржа — це мiсце, де узгоджуються попит i пропози�
цiя на певний бiржовий товар;

товарна бiржа є регулятором цiн. Завдяки коливанню бiр�
жового попиту i бiржової пропозицiї тут не може бути держав�
ного регулювання цiн;

товарна бiржа стабiлiзує цiни на бiржовий товар. Функцiя
стабiлiзацiї цiн здiйснюється через механiзм бiржової спекуля�
цiї або гри на пiдвищення i зниження цiн;

бiржа є мiсцем так званого бiржового котирування цiн. Бiр�
жове котирування — це реєстрацiя бiржовими органами курсiв
цiн, що виникають стихiйно, на окремi бiржовi товари (цiннi па�
пери) з урахуванням укладених бiржових угод;

бiржа здiйснює збирання i обробку ринкової iнформацiї, тоб�
то є iнформацiйним центром ринку щодо виробництва бiржово�
го товару, динамiки попиту на товари, цiн на бiржових та iнших
ринках тощо. Бiржа забезпечує iнформацiйне обслуговування
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своїх клiєнтiв, у тому числi шляхом видання бiржового бюлете�
ня — перiодичного органу, в якому публiкуються курси цiн на
товари (цiннi папери);

товарна бiржа розробляє товарнi стандарти, встановлює сорти
товарiв, реєструє марки фiрм, допущених до бiржової торгiвлi;

товарна бiржа виконує арбiтражнi функцiї, тобто розглядає
спори мiж членами бiржi, а також мiж членами бiржi та їх контр�
агентами. Рiшення арбiтражної комiсiї бiржi є обов’язковими i
мають силу виконавчого документа.

Вiдповiдно до викладених функцiй товарнi бiржi дiють за
певними принципами, користуються правами та несуть встанов�
ленi законом обов’язки.

Принципами дiяльностi бiрж є:
рiвноправнiсть учасникiв бiржових торгiв;
застосування вiльних (ринкових) цiн;
публiчне проведення бiржових торгiв.
Товарна бiржа має право:
встановлювати вiдповiдно до чинного законодавства власнi

правила бiржової торгiвлi та бiржового арбiтражу, якi є обов’яз�
ковими для всiх учасникiв торгiв;

створювати пiдроздiли бiржi та затверджувати положення
про них;

розробляти з урахуванням державних стандартiв власнi стан�
дарти i типовi контракти;

зупиняти на деякий час бiржову торгiвлю, якщо цiни бiржо�
вих угод протягом дня вiдхиляються бiльше нiж на визначений
бiржовим комiтетом (радою бiржi) розмiр;

встановлювати вступнi та перiодичнi внески для членiв бiр�
жi, плату за послуги, що надаються бiржею;

встановлювати iншi грошовi збори;
встановлювати i стягувати вiдповiдно до статуту бiржi пла�

ту за реєстрацiю угод на бiржi, штрафи та iншi санкцiї за пору�
шення статуту бiржi та бiржових правил;

засновувати арбiтражнi комiсiї для вирiшення спорiв у тор�
говельних угодах;

укладати мiжбiржовi угоди з iншими бiржами, мати своїх
представникiв на них, у тому числi на бiржах, розташованих за
кордоном України;

вносити в державнi органи пропозицiї з питань, що стосу�
ються бiржової дiяльностi;
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видавати бiржовi бюлетенi, довiдники та iншi iнформацiйнi
та рекламнi видання;

здiйснювати iншi функцiї, передбаченi статутом бiржi.
Стаття 4 Закону «Про товарну бiржу» визначає обов’язки

цiєї органiзацiї. Товарна бiржа, зокрема, забезпечує створення
необхiдних умов для бiржової торгiвлi, регулювання бiржових
операцiй, регулювання цiн на пiдставi спiввiдношення попиту
та пропозицiї на товари, що обертаються на бiржi.

Бiржа зобов’язана надавати органiзацiйнi та iншi послуги чле�
нам i вiдвiдувачам бiржi, здiйснювати збирання, обробку i поши�
рення iнформацiї, пов’язаної з кон’юнктурою ринку.

§ 3. Види бiржових угод

Залежно вiд мiсця укладання закон розрiзняє бiржовi та по�
забiржовi угоди, що мають, проте, однакову юридичну природу.

Бiржовими угодами є дiї громадян i органiзацiй щодо вста�
новлення, змiни або припинення цивiльних прав або обов’язкiв,
якi вчиненi на бiржi в результатi бiржових торгiв. Укладаються
цi угоди через посередникiв — брокерськi контори i брокерiв, а
не самими продавцями i покупцями реального товару. Викону�
ються бiржовi угоди поза бiржею (товару як такого на бiржi не�
має). Бiржова угода має юридичнi ознаки звичайної угоди щодо
змiсту, структури тексту, форми тощо.

На бiржовi та позабiржовi угоди поширюються однi й тi са�
мi правовi норми про угоди. Йдеться, по�перше, про норми Гла�
ви 16 роздiлу IV Книги першої Цивiльного кодексу України
(ст. ст. 202— 236), по�друге, про вiдповiднi статтi Книги п’ятої ЦК,
в яких закрiпленi норми щодо загальних положень про зобов’я�
зання, про договiр та про окремi види зобов’язань (купiвлю�про�
даж, мiну, поставку). Разом з тим бiржова угода має певнi юри�
дичнi особливостi. Тому види, особливостi укладання бiржових
угод врегульовано ст. 15 «Бiржовi операцiї» та ст. 17 «Правила
бiржової торгiвлi» Закону «Про товарну бiржу». Детально бiржовi
угоди регулюються Правилами бiржової торгiвлi, затвердже�
ними бiржовими комiтетами, а змiст цих угод визначається Ти�
повими контрактами, якi також затверджують бiржовi комiтети.

Щоб вiдрiзнити бiржовi угоди вiд звичайних, небiржових,
законодавець, по�перше, визначає, що дiяльнiсть щодо їх укла�
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дення називається бiржовими операцiями; по�друге, встановлює
особливi умови, яким має вiдповiдати бiржова угода.

Предметом бiржової угоди є так званий бiржовий товар. Згiд�
но з п. а) ст. 15 Закону «Про товарну бiржу» бiржова угода може
бути укладена на купiвлю�продаж, поставку та обмiн товарiв, якi
допущенi для обiгу на товарнiй бiржi. Вимоги до бiржового това�
ру регулюються правилами бiржової торгiвлi окремих бiрж.

Як правило, бiржi здiйснюють обмiн (товарооборот) това�
рiв, що характеризуються якiсною однорiднiстю (речi, визначе�
нi родовими ознаками, взаємозамiнюваний товар). Обов’язко�
вою вимогою є те, що бiржовий товар не повинен потребувати
додаткового узгодження його характеристик. Товар, який пода�
ється бiржi, має вiдповiдати встановленим стандартам. Якщо вiн
частково втратив споживчi якостi, вiдповiднi данi мають бути
вiдомi всiм учасникам бiржового торгу.

Вiдмiннiсть мiж бiржовими i небiржовими угодами полягає
також у тому, що суб’єктами (учасниками) бiржових угод мо�
жуть бути лише члени бiржi.

Бiржовi угоди за рiзними критерiями подiляються на види.
Найбiльш загальним критерiєм подiлу є час виконання угоди.
Згiдно з цим критерiєм є угоди:

з негайним виконанням («угоди на реальний товар» або «ка�
совi угоди»). Така назва угод зумовлена тим, що придбання або
вiдчуження товару передбачає у цьому разi саме «негайне» ви�
конання угоди. За такою угодою товар має знаходитися на од�
ному з вказаних бiржею складiв i передаватися покупцевi не�
гайно. Конкретний термiн визначається Правилами бiржової тор�
гiвлi;

термiновi (угоди на строк). Згiдно з такими угодами органi�
зацiя�продавець передає у певний, визначений сторонами строк
у власнiсть (господарське вiдання, оперативне управлiння) ор�
ганiзацiї�покупця товар, а покупець зобов’язується прийняти i
оплатити товар на умовах (щодо строку платежу, цiни), встанов�
лених договором. По сутi, це договори поставки бiржового то�
вару, строки виконання яких визначаються наперед, на майбут�
нє. Оскiльки йдеться про поставки в майбутньому, така бiржова
угода називається угодою на строк, або форвардною угодою.

Форвардний контракт — це стандартний документ, який за�
свiдчує зобов’язання особи придбати (продати) цiннi папери,
товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у
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майбутньому, з фiксацiєю цiн такого продажу пiд час укладення
такого форвардного контракту.

При цьому будь�яка сторона форвардного контракту має пра�
во вiдмовитися вiд його виконання виключно за наявностi зго�
ди iншої сторони контракту або у випадках, визначених цивiль�
ним законодавством.

Претензiї щодо невиконання або неналежного виконання
форвардного контракту можуть пред’являтися виключно емi�
тенту такого форвардного контракту.

Продавець форвардного контракту не може передати (про�
дати) зобов’язання за цим контрактом iншим особам без згоди
покупця форвардного контракту.

Покупець форвардного контракту має право без погоджен�
ня з iншою стороною контракту в будь�який момент до закiн�
чення строку дiї (лiквiдацiї) форвардного контракту продати та�
кий контракт будь�якiй iншiй особi, включаючи продавця тако�
го форвардного контракту.

Строк зазначається у договорi (бiржовому контрактi). Най�
бiльша тривалiсть цього строку також регулюється бiржею в
Правилах бiржової торгiвлi. До угод на строк вiдносяться також
бiржовi угоди з товаром, який знаходиться в дорозi, а також з
товаром з наступним надходженням. Характерною особливiстю
угоди на строк є те, що договори такого роду можна багаторазо�
во перепродувати на бiржi аж до моменту остаточної поставки
товару.

З огляду на юридичний спосiб забезпечення виконання ви�
рiзняються бiржовi угоди iз заставою. Особливiстю цього виду
угод є те, що крiм основних предметiв угод до їх змiсту входить
i змiст iншого договору — договору застави. Вiн полягає в тому,
що в момент укладання основного договору один контрагент
виплачує iншому суму, визначену договором як застава. Отже,
щодо цiєї угоди крiм основного дiє також договiр застави.

Залежно вiд особи заставодавця цей вид бiржової угоди має
два пiдвиди:

угода iз заставою на купiвлю (заставодавцем є покупець) i
угода iз заставою на продаж (заставодавцем є продавець).

У разi невиконання боржником забезпеченого заставою зобо�
в’язання задоволення майнових вимог кредитора проводиться
за рахунок заставленої суми. У разi спору це вiдбувається за рi�
шенням бiржового арбiтражу.
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Одним з видiв бiржових угод на строк є ф’ючерснi угоди,
предметом яких є стандартнi бiржовi контракти на стандарти�
зований товар з визначеним наперед строком виконання, але за
цiною, встановленою на день укладання контракту.

Ф’ючерсний контракт визначається Законом України «Про
оподаткування прибутку пiдприємств» як стандартний доку�
мент, який засвiдчує зобов’язання придбати (продати) цiннi па�
пери, товари або кошти у визначений час та на визначених умо�
вах у майбутньому, з фiксацiєю цiн на момент виконання зобо�
в’язань сторонами контракту.

При цьому будь�яка сторона ф’ючерсного контракту має пра�
во вiдмовитися вiд його виконання виключно за наявностi згоди
iншої сторони контракту або у випадках, визначених цивiльним
законодавством.

Покупець ф’ючерсного контракту має право продати такий
контракт протягом строку його дiї iншим особам без погоджен�
ня умов такого продажу з продавцем контракту.

Особливостi ф’ючерсної угоди полягають у тому, що:
предметом ф’ючерсної угоди є купiвля�продаж бiржового

контракту на певний товар, а не реального товару;
предмет контракту i сам контракт мають бути стандартними

(в тому числi щодо кiлькостi та якостi товару, способу встанов�
лення цiни тощо), оскiльки це необхiдно для пiдтримки бiржо�
вого обiгу ф’ючерсiв;

бiржовий контракт (предмет ф’ючерса) укладається за умо�
ви, що вiн має вказане бiржею стандартне мiсце поставки, але
може вiльно продаватись i купуватись на бiржi протягом усьо�
го строку своєї дiї (до визначеного бiржею «лiквiдацiйного стро�
ку»);

особливiстю прав продавця ф’ючерса є можливiсть зворотно�
го його викупу за бiржовим курсом (цiною ф’ючерсного ринку)
у будь�який момент до закiнчення лiквiдацiйного строку. З сво�
го боку, покупець має право вiльного продажу ф’ючерса за та�
ким же курсом i до того ж строку.

Таким чином, ф’ючерс, маючи стандартне мiсце поставки, є
предметом бiржової купiвлi�продажу протягом термiну його дiї.
Обiг ф’ючерсiв забезпечують бiржовi спекулянти ф’ючерсами.
Як учасники бiржових торгiв, вони привласнюють рiзницю мiж
цiною кожного ф’ючерса (цiною ф’ючерсного ринку) i реальною
цiною на товар на момент виконання ф’ючерса.
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Комерцiйна iдея ф’ючерса полягає у страхуваннi як продавця,
так i покупця вiд несприятливого коливання цiн на даний товар.

Продавець реального товару має змогу залежно вiд курсу цiн
реального i ф’ючерсного ринкiв викупити контракт i продати то�
вар за цiною, бiльш вигiдною, нiж цiна контракту.

Покупець, якщо вiн не заiнтересований у цiнi контракту на
день його виконання, може продати його на бiржi.

Купiвля�продаж ф’ючерсiв з метою страхування вiд неспри�
ятливого коливання цiн на бiржовий товар протягом строку їх
дiї називається хеджуванням.

Наступним видом бiржових угод є опцiон, тобто стандарт�
ний документ, який засвiдчує право придбати (продати) цiннi
папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з
фiксацiєю цiни на час укладення такого опцiона або на час тако�
го придбання за рiшенням сторiн контракту.

Перший продавець опцiона (емiтент) несе безумовне та без�
вiдкличне зобов’язання щодо продажу цiнних паперiв (товарiв,
коштiв) на умовах укладеного опцiонного контракту.

Будь�який покупець опцiона має право вiдмовитися у будь�
який момент вiд придбання таких цiнних паперiв (товарiв, кош�
тiв).

Претензiї стосовно неналежного виконання або невиконан�
ня зобов’язань опцiонного контракту можуть пред’являтися ви�
ключно емiтенту опцiона.

Опцiон може бути проданий без обмежень iншим особам
протягом строку його дiї.

§ 4. Правила бiржової торгiвлi

Правовий режим i функцiї Правил бiржової торгiвлi регулює
ст. 17 Закону «Про товарну бiржу». Ця стаття визначає обов’яз�
ковий змiст Правил, коло питань дiяльностi бiржi, на якi вони
поширюються, основнi заборони, що мають дiяти на товарнiй
бiржi. Правила регулюють:

порядок здiйснення бiржових операцiй;
порядок ведення бiржової торгiвлi;
процедуру бiржового арбiтражу з цих питань.
Правила бiржової торгiвлi визначають:
строк та мiсце проведення бiржових операцiй;
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склад учасникiв бiржових торгiв i сукупнiсть вимог, що став�
ляться до них;

порядок здiйснення та реєстрацiї бiржових операцiй;
порядок надання та розмiр плати за користування послуга�

ми бiржi;
вiдповiдальнiсть учасникiв та працiвникiв бiржi за невико�

нання або неналежне виконання правил бiржової торгiвлi;
iншi положення, встановленi органами управлiння бiржi.
Правила бiржової торгiвлi затверджуються загальними збо�

рами членiв бiржi або уповноваженим ними органом.
Закон «Про товарну бiржу» передбачає, що на кожнiй товар�

нiй бiржi мають дiяти загальнi заборони, а саме:
забороняються купiвля i продаж товарiв та контрактiв з ме�

тою впливу на динамiку цiн (тобто навмисна їхня скупка) як
однiєю особою безпосередньо, так i через пiдставних осiб;

забороняються будь�якi погодженi дiї учасникiв бiржової
торгiвлi з метою змiни чи фiксацiї поточних бiржових цiн;

забороняється поширення неправдивих вiдомостей, що мо�
жуть призвести до штучної змiни кон’юнктури.

Не пiдлягає розголошенню змiст бiржової угоди (за винят�
ком назви товару, кiлькостi, цiни, мiсця i строку виконання). Цю
iнформацiю може бути надано тiльки на письмову вимогу судам,
органам прокуратури, служби безпеки, внутрiшнiх справ, гос�
подарському суду та аудиторським органiзацiям у випадках, пе�
редбачених законодавством України.

Правила бiржової торгiвлi регулюють процедуру проведен�
ня бiржових торгiв, яка має приблизно такий вигляд.

1. Суб’єкт господарювання або iнший учасник господарських
вiдносин, який бажає купити або продати бiржовий товар, по�
дає брокеру заявку за встановленою формою з повною iнфор�
мацiєю щодо предмета угоди в строк, встановлений Правилами
(як правило, не пiзнiше нiж за три доби до проведення торгiв).
Заявки реєструються i вводяться до банку даних (iнформацiй�
ної системи) бiржi, де вони знаходяться протягом певної кiль�
костi торгiв, встановленої Правилами.

Разом з тим наявнi товари, що вимагають негайної реалiза�
цiї (протягом одного бiржового дня), виставляються на бiржi
шляхом безпосереднього подання заявки бiржовому брокеру у
встановлений час. Якщо такi товари не проданi протягом дня,
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вони або знiмаються з торгiв, або за згодою брокера�продавця
вводяться в банк даних.

2. У визначений час (за день до початку торгiв) брокери ма�
ють одержати iнформацiйнi листи, в яких зазначаються перелiк
виставлених на торги товарiв на цей бiржовий день, їх кiлькiсть,
цiна.

Перед початком торгiв проводиться реєстрацiя брокерiв, що
прибули на торги. Пiсля цього вони допускаються в торговель�
ний зал бiржi.

3. Торги розпочинаються за встановленим сигналом. Пiсля
цього виставленi на торги товари оголошуються на iнформацiйно�
му табло (на деяких бiржах голосом). У момент оголошення бро�
кер�продавець i брокер�покупець голосом i спецiальними профе�
сiйними жестами домовляються щодо укладення майбутньої угоди.

Закiнчуються бiржовi торги згiдно iз встановленим сигна�
лом, пiсля чого укладати бiржовi угоди не можна.

Бiржова угода вважається укладеною з моменту її реєстра�
цiї на бiржi. Оформлення i реєстрацiю бiржових угод усiх видiв
здiйснює реєстрацiйне бюро (палата) бiржi у встановлений Пра�
вилами час. Зареєстрованi на бiржi угоди не пiдлягають нотарi�
альному засвiдченню.

За порушення Правил бiржової торгiвлi встановлюються (в
самих же Правилах) санкцiї, якi застосовуються бiржею. Як пра�
вило, це штрафи у визначених розмiрах, хоча може застосовува�
тися i така санкцiя, як позбавлення брокера права протягом пев�
ного часу брати участь у торгах. Рiшення про застосування санк�
цiй за порушення Правил бiржової торгiвлi приймається вiд iменi
бiржового комiтету його вiдповiдальним представником (напри�
клад, генеральним директором бiржi) у формi розпорядження.

Регулюючи особливостi розгляду спорiв за бiржовими уго�
дами, правила бiржового арбiтражу визначають склад бiржово�
го арбiтражу, процедуру розгляду та вирiшення спорiв, оголо�
шення рiшення, його виконання та перегляд.

§ 5. Правовий статус фондової бiржi

Фондова бiржа утворюється та дiє в органiзацiйно�правовiй
формi товариства (крiм повного, командитного товариства i то�
вариства з додатковою вiдповiдальнiстю) або дочiрнього пiд�
приємства об’єднання торговцiв цiнними паперами, та провадить
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свою дiяльнiсть вiдповiдно до Цивiльного кодексу України, зако�
нiв, що регулюють питання утворення, дiяльностi та припинен�
ня юридичних осiб, з особливостями, визначеними ст. 20—25
Закону України «По цiннi папери та фондовий ринок».

Прибуток фондової бiржi спрямовується на її розвиток та не
пiдлягає розподiлу мiж її засновниками (учасниками).

Фондова бiржа утворюється не менше нiж двадцятьма за�
сновниками — торговцями цiнними паперами, якi мають лiцен�
зiю на право провадження професiйної дiяльностi на фондовому
ринку, або їх об’єднанням, що налiчує не менше нiж двадцять
торговцiв цiнними паперами. Частка одного торговця цiнними
паперами не може бути бiльшою, нiж 5 вiдсоткiв статутного ка�
пiталу фондової бiржi.

Для здiйснення своєї дiяльностi фондовi бiржi повиннi пiд�
тримувати власний капiтал в розмiрi, не меншому нiж 3 мiльйо�
ни гривень, а для фондових бiрж, що здiйснюють клiринг та роз�
рахунки, — не меншому нiж 6 мiльйонiв гривень.

Фондова бiржа набуває статусу юридичної особи з моменту
державної реєстрацiї. Державна реєстрацiя фондової бiржi здiйс�
нюється в порядку, встановленому Законом України «Про дер�
жавну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб�пiдприємцiв».

Фондова бiржа має право провадити дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку з моменту отримання лiцензiї Дер�
жавної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Слова «фондова бiржа» та похiднi вiд них дозволяється ви�
користовувати лише юридичним особам, якi створенi та функ�
цiонують вiдповiдно до вимог цього Закону.

Дiяльнiсть фондової бiржi як органiзатора торгiвлi тимчасо�
во зупиняється Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондо�
вого ринку в разi, коли кiлькiсть її членiв стала менш нiж 20, а
якщо фондову бiржу утворено у формi дочiрнього пiдприємства
об’єднання торговцiв цiнними паперами — коли кiлькiсть чле�
нiв такого об’єднання стала менше, нiж 20. Якщо протягом шести
мiсяцiв прийняття нових членiв не вiдбулося, дiяльнiсть фон�
дової бiржi припиняється.

Членами фондової бiржi можуть бути виключно торговцi цiн�
ними паперами, якi мають лiцензiю на право провадження про�
фесiйної дiяльностi на фондовому ринку та взяли на себе зобо�
в’язання виконувати всi правила, положення i стандарти фон�
дової бiржi.
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У разi анулювання отриманої торговцем цiнними паперами
лiцензiї на право провадження професiйної дiяльностi на фон�
довому ринку його членство у фондовiй бiржi тимчасово зупи�
няється до поновлення ним лiцензiї або надання на бiржу листа
щодо виключення його з членiв бiржi. Iншi пiдстави припинен�
ня або тимчасового зупинення членства у фондовiй бiржi ви�
значаються правилами фондової бiржi.

Членство у фондовiй бiржi припиняється у разi анулювання
лiцензiї на право провадження професiйної дiяльностi на фон�
довому ринку, виданої торговцю цiнними паперами.

Кожний член фондової бiржi має рiвнi права щодо органiза�
цiї дiяльностi фондової бiржi як органiзатора торгiвлi.

Статут фондової бiржi затверджується вищим органом фон�
дової бiржi.

У статутi фондової бiржi зазначаються найменування i мiс�
цезнаходження фондової бiржi, порядок управлiння i формуван�
ня її органiв та їх компетенцiя, мета дiяльностi, пiдстави та по�
рядок припинення дiяльностi фондової бiржi, розподiлу майна
фондової бiржi у разi її лiквiдацiї.

Вiдповiдно до ст. 23 Закону України «Про цiннi папери та
фондовий ринок» фондова бiржа зобов’язана оприлюднювати та
надавати Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового рин�
ку iнформацiю про:

перелiк торговцiв цiнними паперами, допущених до укладен�
ня договорiв купiвлi�продажу цiнних паперiв на фондовiй бiржi;

перелiк цiнних паперiв, якi пройшли процедуру лiстингу;
обсяг торгiвлi цiнними паперами (кiлькiсть цiнних паперiв,

загальну вартiсть укладених договорiв, курс цiнних паперiв що�
до кожного емiтента окремо) за перiод, установлений Держав�
ною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вста�
новлює порядок i форми подання iнформацiї, зазначеної у час�
тинi першiй цiєї статтi, та здiйснює контроль за розкриттям iн�
формацiї фондовими бiржами.

Як органiзатор торгiвлi фондова бiржа створює органiзацiй�
нi умови для укладання договорiв з цiнними паперами шляхом
котирування цiнних паперiв на основi даних попиту i пропози�
цiй, отриманих вiд учасникiв торгiв на фондовiй бiржi.

У торгах на фондовiй бiржi мають право брати участь члени
фондової бiржi та iншi особи вiдповiдно до законодавства.
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Торгiвля на фондовiй бiржi здiйснюється за правилами фон�
дової бiржi, якi затверджуються бiржовою радою та реєструють�
ся Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

Правила фондової бiржi складаються з порядку:
органiзацiї та проведення бiржових торгiв;
лiстингу та делiстингу цiнних паперiв;
допуску членiв фондової бiржi та iнших осiб, визначених за�

конодавством, до бiржових торгiв;
котирування цiнних паперiв та оприлюднення їх бiржового

курсу;
розкриття iнформацiї про дiяльнiсть фондової бiржi та її

оприлюднення;
розв’язання спорiв мiж членами фондової бiржi та iншими

особами, якi мають право брати участь у бiржових торгах згiдно
iз законодавством;

здiйснення контролю за дотриманням членами фондової бiр�
жi та iншими особами, якi мають право брати участь у бiржових
торгах згiдно iз законодавством, правил фондової бiржi;

накладення санкцiй за порушення правил фондової бiржi.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття товарної бiржi.
2. Що таке фондова бiржа?
3. Як класифiкуються товарнi бiржi?
4. Назвiть основнi функцiї товарної бiржi.
5. Якi права має товарна бiржа?
6. Яким умовам повинна вiдповiдати бiржова угода?
7. Назвiть види угод залежно вiд часу виконання.
8. У чому полягають особливостi ф’ючерсної угоди?
9. Якi основнi питання дiяльностi товарної бiржi регулюються

Правилами бiржової торгiвлi?
10. Назвiть загальнi заборони, що дiють на бiржi.
11. Охарактеризуйте правове становище фондової бiржi.
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Ãëàâà 19

ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß
ÎÐÅÍÄÈ ÒÀ ËIÇÈÍÃÓ

Ó ÑÔÅÐI ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß

§ 1. Поняття договору оренди.
Об’єкти оренди

Одним iз напрямiв пiдвищення ефективностi використання
майна державних пiдприємств i органiзацiй у сучасних умовах
є передача його в оренду фiзичним та юридичним особам. За
допомогою оренди реалiзуються як iнтереси власника щодо отри�
мання доходу з наявних у нього виробничих фондiв, так i iнте�
реси орендаря, який, не обтяжуючи себе щоразу придбанням
необхiдного обладнання, устаткування тощо у власнiсть, має змо�
гу ефективно використовувати найняте ним майно для здiйснен�
ня своєї статутної дiяльностi.

Загальне поняття договору оренди сформульовано в ч. 1
ст. 283 ГК, згiдно з якою за договором оренди одна сторона (орен�
додавець) передає другiй сторонi (орендаревi) за плату на пев�
ний строк у користування майно для здiйснення господарської
дiяльностi.

З цього визначення випливає, що:
по�перше, оренднi вiдносини мають виключно договiрний

характер i не можуть виникати на пiдставi планових завдань або
iнших адмiнiстративно�управлiнських актiв;

по�друге, оренда передбачає передачу майна у користуван�
ня (без надання права орендаревi розпоряджатися орендованим
майном);

по�третє, таке користування є платним, що забезпечується
внесенням орендарем орендодавцевi орендної плати у визначе�
них розмiрах;

по�четверте, оренда передбачає передання майна у строкове
(тимчасове) користування. У разi закiнчення строку, на який бу�
ло укладено договiр оренди, цей договiр припиняється.

Визначення оренди, що його мiстить ч. 1 ст. 283 ГК, вiдрiз�
няється вiд визначення оренди, вмiщеного в статтi 2 Закону
України вiд 14 березня 1995 р. «Про оренду державного та ко�



мунального майна»1. Вiдповiдно до цiєї статтi орендою визна�
ється засноване на договорi строкове платне користування май�
ном, що необхiдне орендаревi для здiйснення пiдприємницької
та iншої дiяльностi. Ця вiдмiннiсть полягає в тому, що згiдно
з ГК майно, що передається в оренду, може використовуватися
орендарем лише для здiйснення господарської дiяльностi (як
пiдприємництва, так i некомерцiйної господарської дiяльностi).
Якщо ж майно передається у користування не для здiйснення
господарської дiяльностi, а для задоволення iнших потреб, до
таких вiдносин, на нашу думку, мають застосовуватися вiдповi�
днi положення Глави 58 «Найм (оренда)» Цивiльного кодексу
України.

Вiдносини щодо оренди майна, крiм ГК i ЦК (вiдповiднi по�
ложення якого застосовуються з урахуванням особливостей, пе�
редбачених ГК), регулює, насамперед, Закон України «Про орен�
ду державного та комунального майна». Його особливiсть поля�
гає в регулюваннi двох груп вiдносин: органiзацiйних, пов’язаних
з передачею в оренду майна державних пiдприємств та орга�
нiзацiй, пiдприємств, заснованих на майнi, що належить Авто�
номнiй Республiцi Крим або перебуває у комунальнiй власнос�
тi, їх структурних пiдроздiлiв; майнових мiж орендодавцями та
орендарями щодо господарського використання державного май�
на, майна, що належить Автономнiй Республiцi Крим або пере�
буває у комунальнiй власностi.

Зазначений закон, незважаючи на його назву, має унiвер�
сальний характер, оскiльки його положеннями (якщо iнше не
передбачено законодавством та договором оренди) може регу�
люватися оренда майна iнших форм власностi (приватної та ко�
лективної).

Важливе значення для регулювання орендних вiдносин ма�
ють й iншi акти законодавства України: Декрети Кабiнету Мi�
нiстрiв України вiд 29 грудня 1992 р. № 20�92 «Про укладен�
ня договорiв оренди примiщень пiдприємствами й органiзацiя�
ми торгiвлi, громадського харчування та сфери послуг»2; вiд
31 грудня 1992 р. № 26�92 «Про перелiк майнових комплексiв
державних пiдприємств, органiзацiй, їх структурних пiдроздiлiв
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основного виробництва, приватизацiя або передача в оренду яких
не допускається»1; вiд 11 сiчня 1993 р. № 5�93 «Про впорядку�
вання використання адмiнiстративних будинкiв i нежитлових
примiщень, що перебувають у державнiй власностi»2; вiд 20 трав�
ня 1993 р. № 57�93 «Про приватизацiю цiлiсних майнових ком�
плексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв,
зданих в оренду»3; Закони України вiд 4 березня 1992 р. «Про
приватизацiю державного майна», вiд 21 вересня 1999 р. «Про
господарську дiяльнiсть у Збройних Силах України»4 та вiд 7 лю�
того 2002 р. «Про особливостi правового режиму майнового ком�
плексу Нацiональної академiї наук України»5; постанова Кабi�
нету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 1995 р. № 629 «Про за�
твердження Методики оцiнки вартостi об’єктiв оренди, Порядку
викупу орендарем оборотних матерiальних засобiв та Порядку
надання в кредит орендаревi коштiв та цiнних паперiв»6; Типовi
договори оренди, затвердженi наказом Фонду державного май�
на України вiд 23 серпня 2000 р. № 17747, та ряд iнших норма�
тивних актiв.

Законодавством визначено, яке саме майно може бути об’єк�
том оренди. Насамперед, у користування за договором оренди
передається iндивiдуально визначене майно виробничо�технiч�
ного призначення (або цiлiсний майновий комплекс), що не
втрачає у процесi використання своєї споживчої якостi (неспо�
живна рiч).

Об’єктами оренди згiдно з ч. 3 ст. 283 ГК можуть бути:
а) державнi та комунальнi пiдприємства або їх структурнi

пiдроздiли як цiлiснi майновi комплекси, тобто господарськi
об’єкти iз завершеним циклом виробництва продукцiї (робiт,
послуг), вiдокремленою земельною дiлянкою, на якiй розмiще�
ний об’єкт, та автономними iнженерними комунiкацiями i си�
стемою енергопостачання;
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б) нерухоме майно (будiвлi, споруди, примiщення);
в) iнше окреме iндивiдуально визначене майно виробни�

чо�технiчного призначення, що належить суб’єктам господарю�
вання.

Оскiльки майно пiдприємства крiм основних фондiв скла�
дають також оборотнi кошти та iншi цiнностi, законодавством
встановлений спецiальний порядок передачi їх орендаревi. Так,
грошовi кошти та цiннi папери з урахуванням дебiторської та кре�
диторської заборгованостi орендодавець надає орендаревi на умо�
вах кредиту за ставкою рефiнансування Нацiонального банку
України. Надання орендаревi в кредит коштiв та цiнних паперiв
здiйснюється на пiдставi кредитного договору, який укладаєть�
ся одночасно з договором оренди. Строк надання кредиту не по�
винен перевищувати строку дiї договору оренди. У разi розi�
рвання кредитного договору, закiнчення строку його дiї або при�
пинення договору оренди орендар зобов’язаний повернути орен�
додавцевi наданi йому кошти та цiннi папери.

Iншi оборотнi матерiальнi засоби (тобто не грошовi кошти i
не цiннi папери) викуповуються орендарем згiдно з договором
купiвлi�продажу, який укладається одночасно з договором орен�
ди. Плата за придбанi оборотнi матерiальнi засоби вноситься
орендарем протягом 30 календарних днiв з моменту укладання
договору. Створеному членами трудового колективу господар�
ському товариству орендодавець може продати оборотнi мате�
рiальнi засоби в кредит за умови оплати ним не менш як 30 вiд�
соткiв їхньої вартостi. При цьому термiн оплати оборотних мате�
рiальних засобiв не повинен перевищувати одного року з дати
укладення договору купiвлi�продажу. Розмiри чергових внескiв
та строки їх сплати визначаються у договорi купiвлi�продажу.

Законом може бути встановлено перелiк державних та ко�
мунальних пiдприємств, цiлiснi майновi комплекси яких не мо�
жуть бути об’єктами оренди. Так, згiдно з Декретом Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 31 грудня 1992 р. № 26�92 «Про перелiк
майнових комплексiв державних пiдприємств, органiзацiй, їх
структурних пiдроздiлiв основного виробництва, приватизацiя
або передача в оренду яких не допускається» не допускаєть�
ся, зокрема, передача в оренду радiотелевiзiйних передавальних
центрiв та об’єктiв, що становлять загальнодержавну систему
зв’язку; магiстральних лiнiй електропередачi, магiстральних тру�
бопроводiв; магiстральних залiзниць, автомобiльних шляхiв дер�
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жавного значення, метрополiтенiв; гiдро— i атомних електростан�
цiй; протирадiацiйних споруд тощо. Декретом також встановлено,
що передача в оренду майнових комплексiв чи вiдокремленого
майна, якi забезпечують дiяльнiсть Верховної Ради України,
Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, може прова�
дитися тiльки з дозволу зазначених органiв.

§ 2. Сторони в договорi оренди

Суб’єктами оренди (сторонами в договорi оренди) є орендо�
давцi та орендарi.

Орендодавцями (тобто органами та органiзацiями, що пере�
дають майно в оренду) щодо державного та комунального май�
на є:

1) Фонд державного майна України, його регiональнi вiддi�
лення — щодо цiлiсних майнових комплексiв пiдприємств, їх
структурних пiдроздiлiв та нерухомого майна, яке є державною
власнiстю, а також iншого майна, у випадках, передбачених за�
коном. Наприклад, Фонд державного майна не може бути орен�
додавцем майна, що входить до майнового комплексу Нацiо�
нальної академiї наук України;

2) органи, уповноваженi Верховною Радою Автономної Рес�
публiки Крим або мiсцевими радами управляти майном, — вiд�
повiдно щодо майна, яке належить Автономнiй Республiцi Крим
або є у комунальнiй власностi;

3) державнi (комунальнi) пiдприємства — щодо окремого iн�
дивiдуально визначеного майна, а з дозволу зазначених вище
орендодавцiв, — також щодо цiлiсних майнових комплексiв, їх
структурних пiдроздiлiв та нерухомого майна.

Орендарями (тобто юридичними або фiзичними особами,
яким майном передається в оренду) згiдно iз Законом «Про
оренду державного та комунального майна» можуть бути гос�
подарськi товариства, створенi членами трудового колективу
пiдприємства, його структурного пiдроздiлу, iншi юридичнi осо�
би та громадяни України, фiзичнi та юридичнi особи iноземних
держав, мiжнароднi органiзацiї та особи без громадянства. При
цьому фiзична особа, яка бажає укласти договiр оренди держав�
ного майна, до його укладення зобов’язана зареєструватись як
суб’єкт пiдприємницької дiяльностi.
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Виходячи зi змiсту ст. 115 ГК, можна зробити висновок, що
у випадках створення орендного пiдприємства орендарем цi�
лiсного майнового комплексу iснуючого державного або кому�
нального пiдприємства чи майнового комплексу виробничого
структурного пiдроздiлу цього пiдприємства є юридична особа,
утворена членами трудового колективу пiдприємства чи його
пiдроздiлу, майновий комплекс якого є об’єктом оренди.

При цьому органiзацiя членiв трудового колективу, зареєст�
рована як юридична особа, має переважне право на укладення
договору оренди майна того пiдприємства (структурного пiд�
роздiлу), де створено цю органiзацiю (ч. 3 ст. 115 ГК).

В той же час чинний Закон «Про оренду державного та ко�
мунального майна» не передбачає створення органiзацiї чле�
нiв трудового колективу як майбутнього орендодавця, оскiльки
пiсля прийняття рiшення про оренду цiлiсного майнового комп�
лексу члени трудового колективу пiдприємства, його структур�
ного пiдроздiлу засновують вiдповiдно до чинного законодавства
господарське товариство. Рiшення трудового колективу про орен�
ду цiлiсного майнового комплексу вважається прийнятим, як�
що за нього проголосувало бiльше половини членiв трудового
колективу.

До реєстрацiї у встановленому порядку господарського то�
вариства кожен член трудового колективу пiдприємства або його
структурного пiдроздiлу, цiлiсний майновий комплекс якого пе�
редається в оренду, має право вступити у зазначене господарське
товариство на пiдставi особистої заяви.

Створене членами трудового колективу господарське това�
риство має переважне перед iншими фiзичними та юридични�
ми особами право на укладення договору оренди майна того пiд�
приємства, структурного пiдроздiлу, де створено це товариство.

У зв’язку з розходженнями уявляється за доцiльне внести
вiдповiднi змiни до зазначеного закону, якi б вiдображали поло�
ження ГК.

§ 3. Порядок укладання
договору оренди

Закон України «Про оренду державного та комунального
майна» досить детально регламентує процедуру укладання до�
говору оренди.
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Фiзичнi та юридичнi особи, якi бажають укласти договiр
оренди, направляють заяву, проект договору оренди, а також iн�
шi документи згiдно з перелiком, визначеним Фондом держав�
ного майна України1, вiдповiдному орендодавцевi. У разi над�
ходження до орендодавця заяви про оренду цiлiсного майнового
комплексу пiдприємства, його структурного пiдроздiлу, неру�
хомого майна, а також майна, що не увiйшло до статутних фон�
дiв господарських товариств, створених у процесi приватизацiї
(корпоратизацiї), орендодавець у п’ятиденний термiн пiсля дати
реєстрацiї заяви надсилає копiї проекту договору та iнших ма�
терiалiв органу, уповноваженому управляти вiдповiдним майном.

У випадках, якщо пiдприємство, його структурний пiдроз�
дiл, щодо цiлiсного майнового комплексу якого надiйшла заява
про оренду, або iнiцiатор укладення договору оренди згiдно iз
законодавством займають монопольне становище на ринку; вна�
слiдок укладення договору оренди пiдприємець або група пiд�
приємцiв можуть зайняти монопольне становище на ринку; су�
марна вартiсть активiв або сумарний обсяг реалiзацiї товарiв
(робiт, послуг), що належать об’єкту оренди та iнiцiаторовi укла�
дення договору оренди, перевищують показники, визначенi за�
конодавством, — орендодавець надсилає копiї проекту договору
оренди та iнших отриманих документiв також до органу Анти�
монопольного комiтету України.

Орган, уповноважений управляти вiдповiдним майном дер�
жавної власностi, майном, що належить Автономнiй Республiцi
Крим або перебуває у комунальнiй власностi, та орган Антимо�
нопольного комiтету України розглядають надiсланi орендода�
вцем копiї документiв i протягом п’ятнадцяти днiв надсилають
орендодавцевi висновки (дозвiл або вiдмову) щодо можливостi
оренди та умов договору оренди. У разi неодержання орендодав�
цем висновкiв у встановлений термiн укладення договору орен�
ди вважається погодженим iз зазначеними органами.

Орендодавець протягом п’яти днiв пiсля закiнчення термiну
погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим
управляти вiдповiдним майном, i органом Антимонопольного
комiтету України, а у випадках, коли заява про оренду майна не
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потребує узгодження (щодо оренди окремого iндивiдуально ви�
значеного майна, крiм нерухомого), протягом п’ятнадцяти днiв
пiсля дати її реєстрацiї дає згоду або вiдмовляє в укладеннi до�
говору оренди майна i повiдомляє про це заявника.

Закон «Про оренду державного та комунального майна» мiс�
тить примiрний перелiк пiдстав вiдмови у передачi в оренду
об’єктiв. Це, зокрема:

прийняття рiшення компетентним органом про приватиза�
цiю або передприватизацiйну пiдготовку цих об’єктiв;

включення об’єкту до перелiку пiдприємств, що потребують
залучення iноземних iнвестицiй згiдно з рiшенням Кабiнету Мi�
нiстрiв України чи мiсцевих органiв влади;

вiдсутнiсть згоди органу Антимонопольного комiтету Украї�
ни на оренду;

вiдсутнiсть згоди органу, уповноваженого управляти вiдпо�
вiдним майном, на видiлення структурного пiдроздiлу;

iншi пiдстави, передбаченi законами;
прийняття рiшення орендодавцем про укладення договору

оренди нерухомого майна з бюджетною установою, органiзацiєю.
Надаючи прiоритетне право на укладення договору оренди

створеному трудовим колективом пiдприємства господарському
товариству, законодавство передбачає, що укладення договору
оренди з iншими фiзичними та юридичними особами можливе
лише за умови вiдсутностi заяви господарського товариства впро�
довж двадцяти днiв з дня направлення ним повiдомлення про
намiр орендувати цiлiсний майновий комплекс пiдприємства,
структурного пiдроздiлу. За наявностi заяв про оренду цiлiсно�
го майнового комплексу пiдприємства, його структурного пiд�
роздiлу (за умови вiдсутностi заяви господарського товариства,
створеного членами трудового колективу пiдприємства, його
структурного пiдроздiлу) або заяв про оренду нерухомого май�
на (за умови вiдсутностi заяви бюджетної установи, органiзацiї)
вiд двох або бiльше фiзичних чи юридичних осiб орендар визна�
чається орендодавцем на конкурсних засадах. Порядок прове�
дення конкурсу визначається:

Фондом державного майна України — для об’єктiв, що пе�
ребувають у державнiй власностi;

органами, визначеними Верховною Радою Автономної Рес�
публiки Крим, — для об’єктiв, що належать Автономнiй Респуб�
лiцi Крим;
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органами мiсцевого самоврядування — для об’єктiв, що пе�
ребувають у комунальнiй власностi.

У разi вiдмови в укладеннi договору оренди, а також неодер�
жання вiдповiдi у встановлений термiн заiнтересованi особи ма�
ють право звернутися за захистом своїх iнтересiв до суду чи гос�
подарського суду.

§ 4. Умови договору оренди

Надаючи важливого значення змiсту договору оренди май�
на, законодавець спецiально визначив iстотнi умови договору,
тобто тi, що мають юридичне значення, впливають на форму�
вання i суть правовiдносин, що виникають з цього договору. Зна�
чення визначення iстотних умов полягає в тому, що в разi недо�
сягнення сторонами домовленостi хоча б за однiєю з них такий
договiр не вважається укладеним.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 284 ГК та ст. 10 Закону «Про оренду
державного та комунального майна» iстотними умовами дого�
вору оренди є:

об’єкт оренди (склад i вартiсть майна з урахуванням її iндек�
сацiї). Оцiнка об’єкта оренди здiйснюється за Методикою оцiн�
ки об’єктiв оренди, затвердженою постановою Кабiнету Мiнi�
стрiв України вiд 10 серпня 1995 р. № 629 (в редакцiї вiд 2 сiч�
ня 2003 р.)1. Зазначена Методика передбачає особливостi оцiнки
вартостi цiлiсних майнових комплексiв пiдприємств, їх струк�
турних пiдроздiлiв (фiлiй, цехiв, дiльниць); нерухомого майна
(будiвель, споруд, примiщень) та iншого окремого iндивiдуаль�
но визначеного майна пiдприємств (машин, устаткування, iнших
облiкових одиниць основних засобiв, нематерiальних активiв та
iнших цiнностей, що видiляються у самостiйний об’єкт оренди
згiдно iз законодавством); майна, що не увiйшло до статутних
фондiв господарських товариств, створених у процесi привати�
зацiї (корпоратизацiї), яка проводиться з урахуванням вимог За�
кону України вiд 12 липня 2001 р. «Про оцiнку майна, майно�
вих прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi»2 та Ме�
тодики оцiнки вартостi майна;
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строк, на який укладається договiр оренди, що визначаєть�
ся за погодженням сторiн. У разi вiдсутностi заяви однiєї зi сто�
рiн про припинення або змiну договору оренди протягом одно�
го мiсяця пiсля закiнчення термiну дiї договору вiн вважається
продовженим на той самий термiн i на тих самих умовах, якi бу�
ли передбаченi договором. Пiсля закiнчення термiну договору
оренди орендар, який належним чином виконував свої обов’яз�
ки, має переважне право, за iнших рiвних умов, на продовження
договору оренди на новий термiн;

орендна плата з урахуванням її iндексацiї, що є платежем,
який вносить орендар орендодавцевi незалежно вiд наслiдкiв
господарської дiяльностi. Методика розрахунку i порядок вико�
ристання плати за оренду державного майна затвердженi поста�
новою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 жовтня 1995 р. № 7861.
Вiдповiдно до цiєї Методики (Додаток № 1 та Додаток № 2)
орендна ставка за використання цiлiсних майнових комплексiв
державних пiдприємств встановлена залежно вiд сфери дiяль�
ностi цих пiдприємств i коливається в межах вiд 3 до 10 вiдсот�
кiв до залишкової вартостi основних засобiв. Оренднi ставки за
використання нерухомого майна також залежать вiд цiльового
призначення орендованого майна i коливаються вiд 1 до 100 вiд�
соткiв до вартостi нерухомого майна, визначеної експертним шля�
хом. Розмiр рiчної орендної плати у разi оренди окремого iнди�
вiдуально визначеного майна встановлюється за згодою сторiн,
але не менш як 10 вiдсоткiв вартостi орендованого майна, а у ра�
зi коли орендарем є суб’єкт малого пiдприємництва — не менше
як 7 вiдсоткiв вартостi орендованого майна.

У разi визначення орендаря на конкурсних засадах умова�
ми конкурсу може бути передбачено бiльший розмiр орендної
плати.

Строки внесення орендної плати, як правило, визначають�
ся в договорi, проте зазначена Методика рекомендує в договорi
оренди цiлiсного майнового комплексу державного пiдприєм�
ства встановлювати, що сплата орендних платежiв має проводи�
тися щоквартально в п’ятиденний термiн вiд дати, встановленої
для подання квартальних бухгалтерських звiтiв (балансiв), а за
IV квартал — в десятиденний термiн вiд дати, встановленої для
подання рiчного бухгалтерського звiту (балансу).
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Методика розрахунку, граничнi розмiри та порядок вико�
ристання орендної плати для об’єктiв, що належать Автономнiй
Республiцi Крим, визначаються органами, уповноваженими Вер�
ховною Радою Автономної Республiки Крим, а для об’єктiв, що
перебувають у комунальнiй власностi, — органами мiсцевого са�
моврядування.

Орендна плата встановлюється, як правило, у грошовiй фор�
мi. Залежно вiд специфiки виробничої дiяльностi орендаря за
згодою сторiн вона може встановлюватись у натуральнiй або
грошово�натуральнiй формi. Розмiр орендної плати може бути
змiнено за погодженням сторiн, а також на вимогу однiєї зi сто�
рiн у разi змiни цiн i тарифiв та в iнших випадках, передбачених
законодавчими актами України. Орендар має право вимагати
вiдповiдного зменшення орендної плати, якщо з незалежних вiд
нього обставин змiнилися передбаченi договором умови госпо�
дарювання або iстотно погiршився стан об’єкта оренди;

порядок використання амортизацiйних вiдрахувань. Аморти�
зацiйнi вiдрахування на орендованi цiлiснi майновi комплекси
пiдприємств, їх структурнi пiдроздiли нараховує та залишає у
своєму розпорядженнi орендар. Амортизацiйнi вiдрахування на
орендоване нерухоме та iнше окреме iндивiдуально визначене
майно нараховує та залишає в своєму розпорядженнi пiдприєм�
ство, господарське товариство, створене в процесi приватизацiї
(корпоратизацiї), на балансi якого знаходиться це майно. Амор�
тизацiйнi вiдрахування використовуються на вiдновлення орен�
дованих основних фондiв. Право власностi на майно, придбане
орендарем за рахунок амортизацiйних вiдрахувань, належить
власнику орендованого майна, якщо iнше не передбачено дого�
вором оренди;

вiдновлення орендованого майна та умови його повернення. У ра�
зi розiрвання договору оренди, закiнчення строку його дiї та вiд�
мови вiд його продовження або банкрутства орендаря останнiй
зобов’язаний повернути орендодавцевi об’єкт оренди на умовах,
зазначених у договорi оренди. Якщо орендар допустив погiр�
шення стану орендованого майна або його загибель, вiн повинен
вiдшкодувати орендодавцевi збитки, якщо не доведе, що погiр�
шення або загибель майна сталися не з його вини. Орендар має
право залишити за собою проведенi ним полiпшення орендова�
ного майна, здiйсненi за рахунок власних коштiв, якщо вони мо�
жуть бути вiдокремленi вiд майна без заподiяння йому шкоди.
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Якщо орендар за рахунок власних коштiв здiйснив за згодою
орендодавця полiпшення орендованого майна, якi неможливо
вiдокремити вiд майна без заподiяння йому шкоди, орендодавець
зобов’язаний компенсувати йому зазначенi кошти, якщо iнше не
визначено договором оренди. Вартiсть полiпшень орендованого
майна, зроблених орендарем без згоди орендодавця, якi не можна
вiдокремити без шкоди для майна, компенсацiї не пiдлягає.

Виконання зобов’язань за договором оренди має здiйснювати�
ся вiдповiдно до загальних вимог, встановлених ГК та ЦК щодо
виконання договорiв.

Орендодавець зобов’язаний:
передати об’єкт оренди орендаревi у строки i на умовах, ви�

значених у договорi оренди. У разi порушення цього зобов’язан�
ня орендар має право вимагати вiд орендодавця передачi об’єк�
та та вiдшкодування збиткiв, завданих затриманням передачi,
або вiдмовитись вiд договору i вимагати вiдшкодування збиткiв,
завданих йому невиконанням договору оренди;

проводити за свiй рахунок капiтальний ремонт зданого в
оренду майна, якщо iнше не передбачено законом або договором.

За договором оренди орендаря може бути зобов’язано вико�
ристовувати об’єкт оренди за цiльовим призначенням вiдповiдно
до профiлю виробничої дiяльностi пiдприємства, майно якого
передано в оренду, та виробляти продукцiю в обсягах, необхiд�
них для задоволення потреб регiону. Орендар також зобов’язаний:

використовувати та зберiгати орендоване майно вiдповiдно
до умов договору, запобiгати його пошкодженню, псуванню;

вносити орендну плату своєчасно i в повному обсязi.
Договором оренди можуть бути встановленi й iншi права та

обов’язки сторiн:
вiдповiдальнiсть сторiн за невиконання обов’язкiв за догово�

ром оренди, в тому числi за змiну або розiрвання договору в од�
носторонньому порядку, що встановлена законодавчими актами
України, а також конкретними укладеними договорами оренди;

страхування орендарем взятого ним в оренду майна, яке здiйс�
нюється вiдповiдно до законодавства України про страхування.

За згодою сторiн у договорi оренди можуть бути передбаче�
нi й iншi умови.

Умови договору оренди є чинними на весь строк дiї догово�
ру i у випадках, коли пiсля його укладення законодавством вста�
новлено правила, якi погiршують становище орендаря.
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§ 5. Припинення договору оренди

Частина 1 ст. 291 ГК та ст. 26 Закону України «Про орен�
ду державного та комунального майна» мiстять норму, згiдно з
якою одностороння вiдмова вiд договору оренди не допускаєть�
ся. Разом з тим законом встановлено вичерпний перелiк пiдстав
припинення договору оренди. Такими пiдставами закон визнає:

закiнчення строку, на який було укладено договiр оренди;
викуп (приватизацiю) об’єкта оренди орендарем (за участю

орендаря). В разi переходу права власностi на орендоване май�
но до iнших осiб договiр оренди зберiгає чиннiсть для нового
власника;

лiквiдацiю суб’єкта господарювання�орендаря;
загибель (знищення) об’єкта оренди (ч. 2 ст. 291 ГК).
Договiр оренди може бути розiрваний за згодою сторiн. На

вимогу однiєї зi сторiн договiр оренди може бути достроково
розiрваний з пiдстав, передбачених ЦК для розiрвання догово�
ру найму.

Так, вiдповiдно до ст. 783 ЦК наймодавець має право вима�
гати розiрвання договору найму, якщо:

1) наймач користується рiччю всупереч договору або при�
значенню речi;

2) наймач без дозволу наймодавця передав рiч у користу�
вання iншiй особi;

3) наймач своєю недбалою поведiнкою створює загрозу по�
шкодження речi;

4) наймач не приступив до проведення капiтального ремон�
ту речi, якщо обов’язок проведення капiтального ремонту був
покладений на наймача.

Дострокове розiрвання договору на вимогу наймача (ст. 784
ЦК) можливе, якщо:

1) наймодавець передав у користування рiч, якiсть якої не
вiдповiдає умовам договору та призначенню речi;

2)наймодавець не виконує свого обов’язку щодо проведен�
ня капiтального ремонту речi.

Згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня
1993 р. № 5�93 «Про впорядкування використання адмiнiстра�
тивних будинкiв i нежитлових примiщень, що перебувають у
державнiй власностi» договори найму (оренди) з користувача�
ми будинкiв i примiщень, що є в державнiй власностi та нале�
жать пiдприємствам, установам i органiзацiям на правi повного
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господарського вiдання або оперативного управлiння, вважа�
ються розiрваними з моменту прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв
України рiшення про розмiщення в них центральних держав�
них органiв, дипломатичних представництв i консульств iнозем�
них держав.

У всiх зазначених випадках договiр оренди розривається в
порядку, встановленому ст. 188 ГК.

§ 6. Правове регулювання лiзингових
операцiй в Українi

Лiзинг (вiд англiйського lease — оренда) як одна з прогресив�
них форм забезпечення товаровиробникiв засобами виробниц�
тва є порiвняно новим видом зобов’язань для нашої господарської
системи. Як рiзновид оренди лiзинговi операцiї почали iнтен�
сивно розвиватися в рядi країн (США, Японiя, країни Захiдної
Європи) в перiод пiсля другої свiтової вiйни i сьогоднi стали не�
вiд’ємною частиною економiки в бiльшостi промислово розви�
нених країн та багатьох країнах, що розвиваються.

Однiєю з причин повiльного запровадження лiзингу в нашiй
державi певний час була вiдсутнiсть правових норм, покликаних
регулювати цi суспiльнi вiдносини. Щоправда, в статтi З Зако�
ну України вiд 20 березня 1991 р. «Про банки i банкiвську дi�
яльнiсть» зазначалося, що банки можуть виконувати, зокрема,
таку банкiвську операцiю, як придбання за власнi кошти засо�
бiв виробництва для передачi їх в оренду (лiзинг).

Прогалини в правовому регулюваннi лiзингових операцiй
деякою мiрою заповнив Закон України вiд 28 грудня 1994 р. (в
редакцiї вiд 22 травня 1997 р.) «Про оподаткування прибутку
пiдприємств», в якому вмiщено визначення понять «лiзингова
(орендна) операцiя», «оперативний лiзинг (оренда)», «фiнансо�
вий лiзинг (оренда)», «зворотний лiзинг (оренда)».

Пiд лiзинговою операцiєю цей Закон розумiє господарську
операцiю фiзичної чи юридичної особи (орендодавця), що пе�
редбачає надання основних фондiв або землi у користування iн�
шим фiзичним чи юридичним особам (орендарям) пiд процент
та на визначений строк.

Лiзинговi операцiї за цим Законом здiйснюються у виглядi
оперативного лiзингу, фiнансового лiзингу та зворотного лiзингу.
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Оперативний лiзинг — це господарська операцiя фiзичної чи
юридичної особи (орендодавця), що передбачає передачу орен�
дарю права користування основними фондами на строк, що не
перевищує строку їх повної амортизацiї, з обов’язковим повер�
ненням таких основних фондiв їх власнику пiсля закiнчення
строку дiї лiзингової угоди. Основнi фонди, переданi в опера�
тивний лiзинг, залишаються у складi основних фондiв орендо�
давця.

Оскiльки при оперативному лiзингу орендодавець не може
амортизувати всi витрати за рахунок надходжень вiд одного
орендаря, в лiтературi цей вид лiзингу називається ще лiзингом
з неповною окупнiстю (ЛНО).

Фiнансовий лiзинг (лiзинг з повною окупнiстю) — це госпо�
дарська операцiя фiзичної чи юридичної особи, що передбачає
придбання орендодавцем на замовлення орендаря основних фон�
дiв з подальшою їх передачею у користування орендарю на строк,
що не перевищує строку повної амортизацiї таких основних фон�
дiв з обов’язковою передачею права власностi на такi основнi
фонди орендарю.

Фiнансовий лiзинг є рiзновидом фiнансового кредиту, тому
iнодi вiн ще має назву iнвестицiйного лiзингу. Витрати орендо�
давця на купiвлю об’єктiв фiнансового лiзингу не включаються
до складу валових витрат або до складу основних фондiв такого
орендодавця.

Основнi фонди, переданi у фiнансовий лiзинг, включаються
до складу основних фондiв орендаря.

В операцiях фiнансового лiзингу на початкових стадiях бе�
руть участь три суб’єкти:

виробник або продавець устаткування, який, уклавши угоду
купiвлi�продажу або поставки, втрачає право власностi (право
повного господарського вiдання) на зазначене устаткування;

орендодавець (лiзингова компанiя), який укладає договiр ку�
пiвлi�продажу (поставки) з виробником i стає власником устат�
кування;

орендар, який отримує майно у володiння та користування i
здiйснює оренднi платежi.

Це традицiйна i найпоширенiша з точки зору технiки її про�
ведення лiзингова операцiя, яка повнiстю фiнансується орен�
додавцем i тому називається прямою лiзинговою операцiєю —
прямим лiзингом. Разом з тим у комерцiйнiй практицi викорис�
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товується непрямий лiзинг, при якому до кола суб’єктiв, що
беруть участь у такiй операцiї, залучається банк, що фiнансує
угоду. При цьому можуть застосовуватися двi схеми здiйснен�
ня непрямих лiзингових операцiй. За першою банк надає лiзин�
говiй компанiї кредит на придбання устаткування пiд заставу
цього устаткування, а лiзингова компанiя, здавши устаткуван�
ня в оренду, сплачує банку кредит i проценти за користуван�
ня ним за рахунок отриманої вiд орендаря орендної плати. За
другою схемою банк сам купує устаткування (стає його влас�
ником), за допомогою лiзингової компанiї здає його в оренду i
отримує оренднi платежi. Роль лiзингової компанiї зводиться
до обслуговування цiєї операцiї. При цьому можливе укладання
договору про сумiсну дiяльнiсть мiж банком i лiзинговою ком�
панiєю.

Певний iнтерес з точки зору перспектив застосування в гос�
подарськiй практицi України становить так званий зворотний
лiзинг (lease back) — господарська операцiя фiзичної чи юриди�
чної особи, що передбачає продаж основних фондiв фiнансовiй
органiзацiї (лiзинговiй компанiї) з одночасним зворотним отри�
манням цих основних фондiв такою фiзичною чи юридичною
особою в оперативний або фiнансовий лiзинг.

Видом лiзингу, здатним задовольнити як пiдприємства�лi�
зингоодержувачiв, так i лiзинговi компанiї, уявляється компен�
сацiйний лiзинг. При цьому видi лiзингу лiзингоодержувач по�
ставляє лiзингодавцевi частину продукцiї, що виробляється на
орендованому устаткуваннi. Замiна лiзингових платежiв у гро�
шовiй формi розрахунками виробленою продукцiєю особливо
приваблива при мiжнародному лiзингу для товаровиробникiв,
що не мають валютних коштiв для розрахункiв з iноземним лi�
зингодавцем або для придбання обладнання у iнофiрми�вироб�
ника. Та й для лiзингодавцiв України iнодi вигiднiше отриму�
вати плату готовою продукцiєю (товарами). До речi, законодав�
ство України про оренду таку форму розрахунку допускає.

Незалежно вiд виду лiзингових операцiй, кiлькостi їх учас�
никiв, органiзацiйно�технiчних та iнших ознак загальним для
них є певний вид зобов’язань, що виникають при здiйсненнi лi�
зингових операцiй. Як вже зазначалося, цi зобов’язання вини�
кають з договору майнового найму i саме вони мають бути кiс�
тяком правового iнституту лiзингу. Тому�то правовi норми, що
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регулюють вiдносини лiзингу, i вмiщено окремим параграфом 6
до Глави 58 «Найм (оренда)» Цивiльного кодексу України.

Проте проблема правового регулювання лiзингу з урахуван�
ням його особливостей, розглянутих вище, навряд чи зможе бути
вирiшена шляхом застосування лише норм Цивiльного кодек�
су, що є лише першим кроком до створення належної правової
бази лiзингу, який не можна зводити до звичайного договору
майнового найму (його рiзновиду).

Лiзинговi операцiї являють собою певний комплекс органi�
зацiйних, фiнансових та майнових вiдносин, що вимагають вiд�
повiдного комплексного нормативного регулювання. У зв’язку
з цим в лiтературi пропонувалося здiйснювати таке регулюван�
ня шляхом прийняття Закону «Про лiзинг», який визнав би за�
гальнi економiчнi, органiзацiйнi та правовi засади здiйснення лi�
зингових операцiй громадянами та юридичними особами на те�
риторiї України. Такий Закон було прийнято 16 грудня 1997 р.
У ньому лiзинг визначався як пiдприємницька дiяльнiсть, яка
спрямована на iнвестування власних чи залучених фiнансових
коштiв i полягає в наданнi лiзингодавцем у виключне користу�
вання на визначений строк лiзингоодержувачу майна, що є вла�
снiстю лiзингодавця або набувається ним у власнiсть за дору�
ченням i погодженням з лiзингоодержувачем у вiдповiдного про�
давця майна, за умови сплати лiзингоодержувачем перiодичних
лiзингових платежiв.

Сьогоднi цей Закон дiє в редакцiї Закону України вiд 11 груд�
ня 2003 р. i називається «Про фiнансовий лiзинг»1.

Згiдно з ст. 1 Закону фiнансовий лiзинг (далi — лiзинг) — це
вид цивiльно�правових вiдносин, що виникають iз договору фi�
нансового лiзингу.

За договором фiнансового лiзингу (далi — договiр лiзингу)
лiзингодавець зобов’язується набути у власнiсть рiч у продавця
(постачальника) вiдповiдно до встановлених лiзингоодержува�
чем специфiкацiй та умов i передати її у користування лiзинго�
одержувачу на визначений строк не менше одного року за вста�
новлену плату (лiзинговi платежi).

Вiдносини, що виникають у зв’язку з договором фiнансово�
го лiзингу, регулюються положеннями ЦК України про лiзинг,
найм (оренду), купiвлю�продаж, поставку з урахуванням особ�
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ливостей, що встановлюються цим Законом. Вiдносини фiнан�
сового лiзингу у сферi господарювання регулюються також по�
ложеннями ст. 292 ГК.

Предметом договору лiзингу (далi — предмет лiзингу) згiд�
но з ст. 3 Закону може бути неспоживна рiч, визначена iндивi�
дуальними ознаками та вiднесена вiдповiдно до законодавства
до основних фондiв.

Не можуть бути предметом лiзингу земельнi дiлянки та iн�
шi природнi об’єкти, єдинi майновi комплекси пiдприємств та
їх вiдокремленi структурнi пiдроздiли (фiлiї, цехи, дiльницi).

Майно, що перебуває в державнiй або комунальнiй власностi
та щодо якого вiдсутня заборона передачi в користування та/або
володiння, може бути передано в лiзинг у порядку, встановле�
ному Законом.

Суб’єктами лiзингу можуть бути:
лiзингодавець — юридична особа, яка передає право воло�

дiння та користування предметом лiзингу лiзингоодержувачу;
лiзингоодержувач — фiзична або юридична особа, яка отри�

мує право володiння та користування предметом лiзингу вiд лi�
зингодавця;

продавець (постачальник) — фiзична або юридична особа, в
якої лiзингодавець набуває рiч, що в наступному буде передана
як предмет лiзингу лiзингоодержувачу;

iншi юридичнi або фiзичнi особи, якi є сторонами багатосто�
роннього договору лiзингу.

Договiр лiзингу має бути укладений у письмовiй формi.
Iстотними умовами договору лiзингу є:
предмет лiзингу;
строк, на який лiзингоодержувачу надається право користу�

вання предметом лiзингу (строк лiзингу);
розмiр лiзингових платежiв;
iншi умови, щодо яких за заявою хоча б однiєї iз сторiн має

бути досягнуто згоди.
Строк лiзингу визначається сторонами договору лiзингу вiд�

повiдно до вимог Закону.
Вiдповiдно до ст. 12 Закону лiзингодавець має право:
1) iнвестувати на придбання предмета лiзингу як власнi, так

i залученi та позичковi кошти;
2) здiйснювати перевiрки дотримання лiзингоодержувачем

умов користування предметом лiзингу та його утримання;
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3) вiдмовитися вiд договору лiзингу у випадках, передбаче�
них договором лiзингу або законом;

4) вимагати розiрвання договору та повернення предмета
лiзингу у передбачених законом та договором випадках;

5) стягувати з лiзингоодержувача прострочену заборгова�
нiсть у безспiрному порядку на пiдставi виконавчого напису но�
тарiуса;

6) вимагати вiд лiзингоодержувача вiдшкодування збиткiв
вiдповiдно до закону та договору;

7) вимагати повернення предмета лiзингу та виконання гро�
шових зобов’язань за договором сублiзингу безпосередньо йому
в разi невиконання чи прострочення виконання грошових зобо�
в’язань лiзингоодержувачем за договором лiзингу.

Лiзингодавець зобов’язаний:
1) у передбаченi договором строки надати лiзингоодержува�

чу предмет лiзингу у станi, що вiдповiдає його призначенню та
умовам договору;

2) попередити лiзингоодержувача про вiдомi йому особливi
властивостi та недолiки предмета лiзингу, що можуть станови�
ти небезпеку для життя, здоров’я, майна лiзингоодержувача чи
iнших осiб або призводити до пошкодження самого предмета
лiзингу пiд час користування ним;

3) вiдповiдно до умов договору своєчасно та у повному об�
сязi виконувати зобов’язання щодо утримання предмета лi�
зингу;

4) вiдшкодовувати лiзингоодержувачу витрати на полiпшен�
ня предмета лiзингу, на його утримання або усунення недолi�
кiв у порядку та випадках, передбачених законом та/або дого�
вором;

5) прийняти предмет лiзингу в разi дострокового розiрван�
ня договору лiзингу або в разi закiнчення строку користування
предметом лiзингу.

Лiзингодавець може мати iншi права та обов’язки вiдповiд�
но до умов договору лiзингу, Закону та iнших нормативно�пра�
вових актiв.

Права та обов’язки лiзингоодержувача встановленi ст. 13 За�
кону, вiдповiдно до якої лiзингоодержувач має право:

1) обирати предмет лiзингу та продавця або встановити спе�
цифiкацiю предмета лiзингу i доручити вибiр лiзингодавцю;
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2) вiдмовитися вiд прийняття предмета лiзингу, який не вiд�
повiдає його призначенню та/або умовам договору, специфiка�
цiям;

3) вимагати розiрвання договору лiзингу або вiдмовитися вiд
нього у передбачених законом та договором лiзингу випадках;

4) вимагати вiд лiзингодавця вiдшкодування збиткiв, завда�
них невиконанням або неналежним виконанням умов договору
лiзингу.

Лiзингоодержувач зобов’язаний:
1) прийняти предмет лiзингу та користуватися ним вiдповi�

дно до його призначення та умов договору;
2) вiдповiдно до умов договору своєчасно та у повному об�

сязi виконувати зобов’язання щодо утримання предмета лiзин�
гу, пiдтримувати його у справному станi;

3) своєчасно сплачувати лiзинговi платежi;
4) надавати лiзингодавцевi доступ до предмета лiзингу i за�

безпечувати можливiсть здiйснення перевiрки умов його вико�
ристання та утримання;

5) письмово повiдомляти лiзингодавця, а в гарантiйний строк
i продавця предмета, про всi випадки виявлення несправностей
предмета лiзингу, його поломок або збоїв у роботi;

6) письмово повiдомляти про порушення строкiв проведення
або непроведення поточного чи сезонного технiчного обслуго�
вування та про будь�якi iншi обставини, що можуть негативно
позначитися на станi предмета лiзингу, — негайно, але у будь�
якому разi не пiзнiше другого робочого дня пiсля дня настання
вищезазначених подiй чи фактiв, якщо iнше не встановлено до�
говором;

7) у разi закiнчення строку лiзингу, а також у разi достроко�
вого розiрвання договору лiзингу та в iнших випадках достроко�
вого повернення предмета лiзингу — повернути предмет лiзин�
гу у станi, в якому його було прийнято у володiння, з урахуван�
ням нормального зносу, або у станi, обумовленому договором.

Умови ремонту i технiчного обслуговування предмета лiзи�
нгу можуть визначатися окремим договором.

Лiзингоодержувач може мати iншi права та обов’язки вiдпо�
вiдно до умов договору лiзингу, Закону та iнших нормативно�
правових актiв.

Предмет лiзингу пiдлягає реєстрацiї у випадках i в порядку,
передбачених законом.
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Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Якими ознаками характеризується договiр оренди?
2. Назвiть основнi нормативно�правовi акти, що регулюють

вiдносини щодо оренди державного i комунального майна.
3. Якi види майна можуть бути об’єктами оренди у сферi гос�

подарювання?
4. Хто може бути орендодавцем у договорi оренди майна?
5. У якому порядку укладається договiр оренди цiлiсного май�

нового комплексу?
6. Назвiть пiдстави вiдмови у передачi в оренду об’єктiв.
7. Назвiть iстотнi умови договору оренди.
8. Який порядок визначення розмiрiв орендної плати?
9. Назвiть основнi обов’язки орендодавця.

10. Якi основнi обов’язки покладаються на орендаря?
11. Назвiть основнi види лiзингових операцiй.
12. Назвiть iстотнi умови договору фiнансового лiзингу.
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Ãëàâà 20

ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß IÍØÈÕ ÂÈÄIÂ
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎ-ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÎ¯ ÄIßËÜÍÎÑÒI
(ÁÀÐÒÅÐ, ÇÁÅÐIÃÀÍÍß Ó ÒÎÂÀÐÍÎÌÓ ÑÊËÀÄI)

§ 1. Правове регулювання товарообмiнних
(бартерних) операцiй

Згiдно з ч. 1 ст. 293 ГК договiр мiни (бартеру) — це договiр,
за яким кожна iз сторiн зобов’язується передати другiй сторонi
у власнiсть, господарське вiдання чи оперативне управлiння пев�
ний товар в обмiн на iнший товар.

Термiн «бартер», що вживається в ГК як тотожний термiну
«мiна», застосовується, головним чином, для позначення това�
рообмiнних операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi
(див. Закон України вiд 23 грудня 1998 р. «Про регулювання то�
варообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiч�
ної дiяльностi»)1.

Можна видiлити такi характернi ознаки договору мiни (бар�
теру):

а) товар (майно) за цим договором передається у власнiсть,
господарське вiдання чи оперативне управлiння (а не у володiн�
ня чи користування);

б) об’єктом договору мiни є товар (а не роботи чи послуги);
в) товар за договором мiни передається в обмiн на iнший то�

вар (а не на грошi, цiннi папери тощо).
З положення, встановленого ч. 2 ст. 293 ГК, згiдно з яким

сторона договору вважається продавцем того товару, який вона
передає в обмiн, i покупцем товару, який вона одержує взамiн,
випливає, що договiр мiни (бартеру) найбiльше наближається
до договорiв купiвлi�продажу, поставки або контрактацiї. Проте
ознаки договору мiни (бартеру), зазначенi вище, свiдчать про
його самостiйний характер в системi господарських договорiв.

Частина 3 ст. 293 ГК мiстить виняток iз загального правила,
встановленого ч. 1 ст. 293 ГК щодо обмiну одного товару на iн�
ший: за погодженням сторiн можлива грошова доплата за товар

1 Вiдомостi Верховної Ради України. — 1999. — № 5—6. — Ст. 44.



бiльшої вартостi, що обмiнюється на товар меншої вартостi, як�
що це не суперечить законодавству.

Законодавством встановлено заборону обмiнювати майно,
що вiднесене до основних фондiв i належить до державної або
комунальної власностi, якщо друга сторона у договорi мiни (бар�
теру) не є вiдповiдно державним чи комунальним пiдприємством.
Iнакше кажучи, державне майно, вiднесене до основних фондiв,
що є державною власнiстю, може бути об’єктом мiни (бартеру)
лише у договорi з державним пiдприємством. Так само основнi
фонди, вiднесенi законодавством до комунальної власностi, мо�
жуть бути об’єктом мiни (бартерi) у договорi з комунальним пiд�
приємством.

Законодавством можуть бути встановленi також iншi особ�
ливостi здiйснення бартерних (товарообмiнних) операцiй, пов’я�
заних з придбанням i використанням окремих видiв майна, а та�
кож здiйснення таких операцiй в окремих галузях господарю�
вання. Так, Закон України «Про регулювання товарообмiнних
(бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльнос�
тi» встановлює режим здiйснення товарообмiнних (бартерних)
операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вiдповiдаль�
нiсть за порушення його норм та визначає повноваження i функ�
цiї державних органiв пiд час здiйснення контролю за проведен�
ням таких операцiй.

Як зазначалося в договорi мiни (бартеру) мiстяться елемен�
ти договорiв купiвлi�продажу, поставки, контрактацiї, що дає змо�
гу застосовувати до договору мiни (бартеру) правила, що регу�
люють зазначенi договори. Проте таке застосування вiдповiдних
правил не повинно суперечити законодавству i має вiдповiдати
сутi вiдносин сторiн.

Застосування до договору мiни (бартеру) правил, що регулю�
ють договори купiвлi�продажу, поставки, контрактацiї, не спро�
стовує висновку щодо самостiйного характеру договору мiни.

§ 2. Правове регулювання зберiгання
у товарному складi

Правове регулювання вiдносин, пов’язаних iз дiяльнiстю то�
варних складiв та зберiганням у товарному складi здiйснюється
нормами ЦК (ст. 956—966), ГК (ст. 294), а також Законом Украї�
ни вiд 23 грудня 2004 р. «Про сертифiкованi товарнi склади та
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простi i подвiйнi складськi свiдоцтва»1, а також iншими норма�
тивно�правовими актами.

Товарний склад — це органiзацiя, що здiйснює зберiгання това�
рiв та надає пов’язанi iз зберiганням послуги на засадах пiдприєм�
ницької дiяльностi. Отже, товарний склад є суб’єктом господарю�
вання, що надає послуги на засадах пiдприємницької дiяльностi.

Особливим видом товарного складу є сертифiкований то�
варний склад — товарний склад, який отримав сертифiкат про
вiдповiднiсть надання послуг iз зберiгання, що має право ви�
давати простi i подвiйнi складськi свiдоцтва на окремi групи то�
варiв, зазначенi в сертифiкатi про вiдповiднiсть надання послуг
iз зберiгання (складськi свiдоцтва — це товаророзпорядчi склад�
ськi документи на пред’явника або iменнi, що посвiдчують пра�
во власностi на товар, який зберiгається на товарному складi).

Прикладом товарних складiв, що здiйснюють зберiгання зер�
на (суб’єктами зберiгання зерна), є: зерновi склади (елеватори,
хлiбнi бази, хлiбоприймальнi, борошномельнi i комбiкормовi пiд�
приємства) та iншi суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, якi бе�
руть участь у процесi зберiгання зерна (ч. 1 ст. 7 Закону Украї�
ни вiд 4 липня 2002 р. «Про зерно та ринок зерна в Українi»2).

Товарний склад визнається складом загального користуван�
ня, якщо вiдповiдно до закону, iнших нормативно�правових ак�
тiв або виданого суб’єкту господарювання дозволу (лiцензiї) вiн
зобов’язаний приймати на зберiгання товари вiд будь�якої осо�
би — товароволодiльця. Так, згiдно з ст. 25 «Про зерно та ринок
зерна в Українi» зерновий склад є складом загального користу�
вання i зобов’язаний приймати на зберiгання зерно вiд будь�якої
особи.

Як випливає з ч. 3 ст. 294 ГК, правовою пiдставою зберiган�
ня товарiв у товарному складi є договiр складського зберiгання.

Згiдно з ст. 957 ЦК та ч. 1 ст. 10 Закону України «Про сер�
тифiкованi товарнi склади та простi i подвiйнi складськi свiдоц�
тва» за договором складського зберiгання товарний склад зобо�
в’язується за плату зберiгати товар, переданий йому поклажо�
давцем, i повернути цей товар у схоронностi.

Отже, сторонами договору складського зберiгання є товар�
ний склад i поклажодавець (товароволодiлець). Договiр склад�
ського зберiгання, укладений складом загального користуван�
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ня, є публiчним договором. Наприклад, публiчним договором,
типова форма якого затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв Украї�
ни, є договiр складського зберiгання зерна (ч. 1 ст. 26 Закону
України «Про зерно та ринок зерна в Українi»).

Частина 3 ст. 957 ЦК та ч. 2 ст. 10 Закону України «Про сер�
тифiкованi товарнi склади та простi i подвiйнi складськi свiдоц�
тва» вимагають, щоб договiр складського зберiгання укладався у
письмовiй формi. Письмова форма договору складського зберi�
гання вважається дотриманою, якщо прийняття товару на товар�
ний склад посвiдчене складським документом (для сертифiко�
ваного товарного складу — простим або подвiйним складським
свiдоцтвом).

Згiдно з ч. 1 ст. 961 ЦК товарний склад на пiдтвердження
прийняття товару видає один iз таких складських документiв:
складську квитанцiю; просте складське свiдоцтво; подвiйне склад�
ське свiдоцтво.

Наприклад, вiдповiдно до ч. 5 ст. 37 Закону України «Про
зерно та ринок зерна в Українi» форма бланкiв складських доку�
ментiв на зерно, порядок їх випуску, передачi, продажу зерно�
вим складам встановленi Порядком випуску бланкiв складських
документiв на зерно, їх передачi та продажу зерновим складам, за�
твердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiт�
ня 2003 р. № 510 «Про забезпечення сертифiкацiї зернових скла�
дiв на вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його
переробки, запровадження складських документiв на зерно»1.

Цiєю ж постановою затверджено форму договору складсь�
кого зберiгання.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Назвiть характернi ознаки договору мiни (бартеру).
2. Якi обмеження встановленi законом щодо об’єкта мiни (бар�

теру)?
3. Дайте визначення поняття сертифiкованого товарного складу.
4. Хто є сторонами договору складського зберiгання?
5. В якому випадку письмова форма договору складського збе�

рiгання вважається дотриманою?
6. Якi документи видаються товарним складом на пiдтверджен�

ня прийняття товару?
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Ãëàâà 21

ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÊÎÌÅÐÖIÉÍÎÃÎ
ÏÎÑÅÐÅÄÍÈÖÒÂÀ (ÀÃÅÍÒÑÜÊÈÕ ÂIÄÍÎÑÈÍ)

Ó ÑÔÅÐI ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß

§ 1. Комерцiйне посередництво
(агентська дiяльнiсть): поняття, види, суб’єкти

Господарський кодекс в Главi 31 вперше на законодавчому
рiвнi врегульовує вiдносини, що виникають при здiйсненнi тако�
го виду господарської дiяльностi як комерцiйне посередництво.

Комерцiйне посередництво, яке ще iменується в ГК агентсь�
кими вiдносинами, завжди є пiдприємницькою дiяльнiстю. По�
няття комерцiйного посередництва розкривається в ч. 1 ст. 295
ГК, положення якої дають змогу видiлити ознаки цього виду го�
сподарської дiяльностi.

По�перше, комерцiйне пiдприємництво полягає в наданнi по�
слуг шляхом посередництва.

По�друге, комерцiйне посередництво (агентська дiяльнiсть)
є пiдприємницькою дiяльнiстю, тобто дiяльнiстю з метою отри�
мання прибутку.

По�третє, комерцiйне пiдприємництво здiйснюється лише
певними суб’єктами: комерцiйним агентом, яким завжди є суб’єкт
пiдприємництва, та суб’єктом господарювання (не обов’язково
суб’єктом пiдприємництва), який є споживачем послуг посе�
редництва. Згiдно з ч. 2 ст. 295 ГК комерцiйним агентом може
бути суб’єкт господарювання (громадянин або юридична осо�
ба), який за повноваженням, основаним на агентському договорi,
здiйснює комерцiйне посередництво.

По�четверте, комерцiйне посередництво (агентська дiяль�
нiсть) має певнi межi застосування: воно здiйснюється у сферi
господарювання i лише при здiйсненнi суб’єктами господарю�
вання господарської дiяльностi. Разом з тим законом можуть
бути встановленi обмеження або заборона здiйснення комер�
цiйного посередництва в окремих галузях господарювання (ч. 5
ст. 295 ГК).

По�п’яте, комерцiйне посередництво здiйснюється комер�
цiйним агентом вiд iменi, в iнтересах, пiд контролем i за раху�



нок суб’єкта, якого вiн представляє. Тому пiдприємцi, якi дiють
хоч i в чужих iнтересах, але вiд власного iменi, не визнаються
комерцiйними агентами (ч. 3 ст. 295 ГК). Комерцiйний агент не
може також укладати угоди вiд iменi того, кого вiн представляє,
стосовно себе особисто (ч. 4 ст. 295 ГК).

ГК (ст. 296) встановлює спецiальнi пiдстави виникнення
агентських вiдносин, зазначаючи, що агентськi вiдносини вини�
кають у разi:

надання суб’єктом господарювання на пiдставi договору пов�
новажень комерцiйному агентовi на вчинення вiдповiдних дiй;

схвалення суб’єктом господарювання, якого представляє ко�
мерцiйний агент, угоди, укладеної в iнтересах цього суб’єкта
агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням
наданого йому повноваження.

§ 2. Агентський договiр:
змiст, виконання та припинення

Комерцiйне посередництво (агентська дiяльнiсть) є дiяль�
нiстю з надання послуг. Отже агентський договiр, яким опосе�
редковуються вiдносини суб’єктiв такої дiяльностi, є одним з ви�
дiв договорiв про надання послуг. Тому на нього поширюється
дiя норм Глави 63 ЦК, якими встановленi загальнi положення
щодо послуг та договору про надання послуг (такий висновок
випливає з абз. 2 ч. 1 ст. 175 ГК), а також, як зазначено в ч. 2
ст. 305 ГК, положення ЦК, якими регулюються вiдносини дору�
чення.

Агентським договором є договiр, за яким одна сторона (ко�
мерцiйний агент) зобов’язується надати послуги другiй сторонi
(суб’єкту, якого представляє агент) в укладеннi угод чи сприя�
ти їх укладенню (надання фактичних послуг) вiд iменi цього
суб’єкта i за його рахунок (ч. 1 ст. 297 ГК).

Отже, як випливає з легального визначення поняття агент�
ського договору, його застосування обмежено не лише сферою
господарювання, але i предметом цього договору, яким є укла�
дення угод або сприяння їх укладенню.

Згiдно з ч. 2 ст. 297 ГК в агентському договорi мають визна�
чатися:

— сфера, характер i порядок виконання комерцiйним аген�
том посередницьких послуг;
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— права та обов’язки сторiн;
— умови i розмiр винагороди комерцiйному агентовi;
— строк дiї договору;
— санкцiї у разi порушення сторонами умов договору;
— iншi необхiднi умови, визначенi сторонами (зокрема, умо�

ва щодо територiї, в межах якої комерцiйний агент здiйснює дi�
яльнiсть, визначену угодою сторiн. У разi якщо територiю дiї
агента в договорi не визначено, вважається, що агент дiє в ме�
жах територiї України; форма пiдтвердження повноважень (пред�
ставництва) комерцiйного агента тощо).

Агентський договiр укладається в письмовiй формi.
Виконуючи умови агентського договору, комерцiйний агент

зобов’язаний повiдомляти суб’єкта господарювання, якого вiн
представляє, про кожний випадок його посередництва в укла�
деннi угод та про кожну укладену ним в iнтересах цього суб’єк�
та угоду.

Угода, укладена вiд iменi суб’єкта господарювання, якого
представляє комерцiйний агент, без повноваження на її укла�
дення або з перевищенням наданого йому повноваження, вва�
жається схваленою цим суб’єктом за умови, якщо вiн не вiдхи�
лить перед третьою особою дiї комерцiйного агента. Наступне
схвалення угоди суб’єктом, якого представляє агент, робить уго�
ду дiйсною з дня її укладення.

Оскiльки комерцiйне посередництво є пiдприємницькою дi�
яльнiстю комерцiйного агента, було б нелогiчно i несправедли�
во обмежувати її наданням послуг лише одному суб’єкту госпо�
дарювання. З iншого боку, суб’єкт господарювання в умовах
конкуренцiї повинен мати можливiсть одночасно користувати�
ся послугами не одного, а кiлькох комерцiйних агентiв.

З урахування цього, ГК встановлює, що суб’єкт господарю�
вання, якого представляє комерцiйний агент, має право довiри�
ти комерцiйне посередництво також iншим суб’єктам, але з по�
вiдомленням про це агента. В свою чергу комерцiйний агент має
право здiйснювати комерцiйне посередництво також для iнших
суб’єктiв господарювання, якщо iнтереси суб’єктiв, яких пред�
ставляє комерцiйний агент, не є суперечливими у питаннях, для
вирiшення яких запрошений цей агент (вiдсутнiсть конфлiкту
iнтересiв).

Викладене не поширюється на монопольнi агентськi вiдно�
сини, за яких комерцiйний агент, що представляє суб’єкта гос�
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подарювання, не має права здiйснювати комерцiйне посередниц�
тво для iнших суб’єктiв у межах, передбачених агентським до�
говором (ч. 2 ст. 299 ГК).

За загальним правилом, встановленим ст. 300 ГК, комерцiй�
ний агент повинен особисто виконати дiї, на якi вiн уповно�
важений суб’єктом, якого вiн представляє. Якщо агентським
договором не передбачено iнше, комерцiйний агент не може пе�
редавати на свiй розсуд iншим особам прав, якими вiн володiє в
iнтересах того, кого вiн представляє.

За посередницькi операцiї, що здiйсненi комерцiйним аген�
том в iнтересах суб’єкта, якого вiн представляє, вiн одержує агент�
ську винагороду у розмiрi, передбаченому договором.

Агентська винагорода виплачується комерцiйному агенту
пiсля оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посе�
редництвом, якщо iнше не передбачено договором сторiн.

Якщо це передбачено договором, комерцiйному агенту спла�
чується додаткова винагорода у разi, якщо вiн бере на себе зобо�
в’язання гарантувати виконання угоди, укладеної ним в iнтере�
сах суб’єкта, якого вiн представляє.

Умови виплати винагороди комерцiйному агенту за угоди,
укладенi пiсля закiнчення договiрних вiдносин, а також iншi умо�
ви, що стосуються розрахункiв сторiн, визначаються договором.

Згiдно з ч. 1 ст. 302 ГК комерцiйний агент не має права пере�
давати конфiденцiйну iнформацiю, одержану вiд суб’єкта, яко�
го вiн представляє, без згоди цього суб’єкта, використовувати її
у власних iнтересах чи в iнтересах iнших осiб всупереч iнтере�
сам суб’єкта, якого вiн представляє, як при здiйсненнi комерцiй�
ним агентом своєї дiяльностi в iнтересах зазначеного суб’єкта,
так i пiсля припинення агентських вiдносин з ним.

Частина 2 ст. 302 ГК встановлює, що сторони агентського
договору можуть укласти окрему угоду про захист конфiден�
цiйної iнформацiї суб’єкта, якого представляє комерцiйний агент
(договiр про нерозголошення).

Комерцiйний агент несе вiдповiдальнiсть за розголошення
конфiденцiйної iнформацiї вiдповiдно до закону та договору.

Вiдповiдальнiсть сторiн агентського договору встановлена
ст. 303 ГК. Так, комерцiйний агент несе вiдповiдальнiсть у пов�
ному обсязi за шкоду, заподiяну суб’єкту, якого вiн представляє,
внаслiдок невиконання або неналежного виконання своїх обо�
в’язкiв, якщо iнше не передбачено агентським договором.
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У разi порушення агентського договору суб’єктом, якого
представляє комерцiйний агент, останнiй має право на одер�
жання винагороди у розмiрах, передбачених агентським дого�
вором, а також на вiдшкодування збиткiв, понесених ним вна�
слiдок невиконання або неналежного виконання договору дру�
гою стороною.

Пiдстави припинення агентського договору встановленi ст. 304
ГК, вiдповiдно до якої агентський договiр припиняється: а) за
угодою сторiн; б) у разi: вiдкликання повноважень комерцiйно�
го агента суб’єктом, якого вiн представляє, або вiдмови комер�
цiйного агента вiд подальшого здiйснення комерцiйного посе�
редництва за договором, укладеним сторонами без визначення
строку його дiї; в) вибуття однiєї iз сторiн договору внаслiдок її
припинення або смертi; г) виникнення iнших обставин, що при�
пиняють повноваження комерцiйного агента або суб’єкта, якого
вiн представляє.

У разi вiдкликання повноважень комерцiйного агента суб’єкт,
якого представляє комерцiйний агент, повинен сповiстити його
про припинення договору не менш як за один мiсяць, якщо бiльш
тривалий строк не передбачений договором.

У разi усунення (закiнчення) обставин, що призвели до при�
пинення повноважень комерцiйного агента, цi повноваження за
згодою сторiн можуть бути поновленi.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Назвiть ознаки комерцiйного посередництва як виду госпо�
дарської дiяльностi.

2. З яких пiдстав виникають агентськi вiдносини?
3. Дайте визначення поняття агентського договору.
4. Назвiть основнi умови агентського договору.
5. Назвiть пiдстави припинення агентського договору.
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß
ÄIßËÜÍÎÑÒI ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ

§ 1. Види транспорту в Українi.
Єдина транспортна система України

Транспорт є однiєю з найважливiших галузей суспiльного
виробництва. Вiн покликаний задовольняти потреби населення
та суспiльного виробництва в перевезеннях.

Розвиток i вдосконалення транспорту здiйснюється вiдпо�
вiдно до нацiональної програми з урахуванням його прiоритету
та на основi досягнень науково�технiчного прогресу i забезпечу�
ється державою.

Єдину транспортну систему України становлять:
транспорт загального користування (залiзничний, морський,

рiчковий, автомобiльний i авiацiйний, а також мiський електро�
транспорт, у тому числi метрополiтен);

промисловий залiзничний транспорт;
вiдомчий транспорт;
трубопровiдний транспорт;
шляхи сполучення загального користування.
Єдина транспортна система повинна вiдповiдати вимогам

суспiльного виробництва та нацiональної безпеки, мати розга�
лужену iнфраструктуру для надання всього комплексу транс�
портних послуг, у тому числi для складування i технологiчної
пiдготовки вантажiв до транспортування, забезпечувати зовнiш�
ньоекономiчнi зв’язки України.

Залiзничний транспорт є однiєю з важливих базових галу�
зей економiки України, забезпечує її внутрiшнi та зовнiшнi транс�
портно�економiчнi зв’язки i потреби населення у перевезеннях.
Дiяльнiсть залiзничного транспорту як частини єдиної транс�
портної системи країни сприяє нормальному функцiонуванню
всiх галузей суспiльного виробництва, соцiальному i економiч�
ному розвитку та змiцненню обороноздатностi держави, мiжна�
родному спiвробiтництву України.

Залiзницi у взаємодiї з iншими видами транспорту своєчас�
но i якiсно здiйснюють перевезення пасажирiв i вантажiв, забез�



печують безпеку руху, розвивають сферу транспортного обслу�
говування народного господарства та населення.

До складу залiзничного транспорту входять пiдприємства за�
лiзничного транспорту, що здiйснюють перевезення пасажирiв
i вантажiв, рухомий склад залiзничного транспорту, залiзничнi
шляхи сполучення, а також промисловi, будiвельнi, торговельнi
й постачальницькi пiдприємства, навчальнi заклади, технiчнi шко�
ли, дитячi дошкiльнi заклади, заклади охорони здоров’я, фiзич�
ної культури та спорту, культури, науково�дослiднi, проектно�
конструкторськi органiзацiї, пiдприємства промислового залiз�
ничного транспорту та iншi пiдприємства, установи та органiзацiї
незалежно вiд форм власностi, що забезпечують його дiяльнiсть
i розвиток.

До складу морського транспорту входять пiдприємства мор�
ського транспорту, що здiйснюють перевезення пасажирiв i ван�
тажiв, порти i пристанi, судна, судноремонтнi заводи, морськi
шляхи сполучення, а також пiдприємства зв’язку, промисловi,
торговельнi, будiвельнi i постачальницькi пiдприємства, навчаль�
нi заклади, заклади охорони здоров’я, фiзичної культури, науко�
во�дослiднi, проектно�конструкторськi органiзацiї та iншi пiд�
приємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форм власно�
стi, що забезпечують роботу морського транспорту.

До складу рiчкового транспорту входять пiдприємства рiч�
кового транспорту, що здiйснюють перевезення пасажирiв i ван�
тажiв, порти i пристанi, судна, суднобудiвно�судноремонтнi за�
води, ремонтно�експлуатацiйнi бази, пiдприємства шляхового
господарства, а також пiдприємства зв’язку, промисловi, торго�
вельнi, будiвельнi та постачальницькi пiдприємства, навчальнi
заклади, заклади охорони здоров’я, фiзичної культури та спор�
ту, культури, проектно�конструкторськi органiзацiї та iншi пiд�
приємства, установи i органiзацiї незалежно вiд форм власнос�
тi, що забезпечують роботу рiчкового транспорту.

До складу автомобiльного транспорту входять пiдприємства
автомобiльного транспорту, що здiйснюють перевезення пасажи�
рiв i вантажiв, авторемонтнi i шиноремонтнi пiдприємства, ру�
хомий склад автомобiльного транспорту, транспортно�експеди�
цiйнi пiдприємства, а також автовокзали i автостанцiї, навчальнi
заклади, ремонтно�будiвельнi органiзацiї та соцiально�побуто�
вi заклади, iншi пiдприємства, установи та органiзацiї незалеж�
но вiд форм власностi, що забезпечують роботу автомобiльного
транспорту.
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До складу авiацiйного транспорту входять пiдприємства по�
вiтряного транспорту, що здiйснюють перевезення пасажирiв i
вантажiв, аерофотозйомки, сiльськогосподарськi роботи, а також
аеропорти, аеродроми, аероклуби, транспортнi засоби, системи
управлiння повiтряним рухом, навчальнi заклади, ремонтнi за�
води цивiльної авiацiї та iншi пiдприємства, установи та органiза�
цiї незалежно вiд форм власностi, що забезпечують роботу авiа�
цiйного транспорту.

До складу мiського електротранспорту входять пiдприєм�
ства мiського електротранспорту, що здiйснюють перевезення
пасажирiв та вантажiв, рухомий склад, трамвайнi i тролейбус�
нi лiнiї, ремонтно�експлуатацiйнi депо, службовi примiщення,
фунiкулери, канатнi дороги, ескалатори, заводи по ремонту ру�
хомого складу i виготовленню запасних частин, споруди енер�
гетичного господарства та зв’язку, промисловi, ремонтно�будi�
вельнi, торговельнi та постачальницькi органiзацiї, навчальнi за�
клади, науково�дослiднi та проектно�конструкторськi установи,
заклади охорони здоров’я, вiдпочинку, фiзичної культури i спор�
ту та iншi культурно�побутовi заклади i пiдприємства, установи
та органiзацiї незалежно вiд форм власностi, що забезпечують
роботу мiського електротранспорту.

Складовою частиною єдиної транспортної системи України
є вiдомчий транспорт. До його складу входять транспортнi за�
соби пiдприємств, установ та органiзацiй.

Пiдприємства та органiзацiї, якi мають вiдомчий транс�
порт, повиннi забезпечувати його розвиток i утримання на рiв�
нi, що вiдповiдає вимогам безпеки при наданнi транспортних
послуг.

Вiдносини пiдприємств, якi мають вiдомчий транспорт, з пiд�
приємствами, установами, органiзацiями та громадянами, яким
вони надають транспортнi послуги, та пiдприємствами транс�
порту загального користування регулюються кодексами (стату�
тами) окремих видiв транспорту.

Окреме мiсце в єдинiй транспортнiй системi України посi�
дає трубопровiдний транспорт. Особливостями його органiза�
цiї i дiяльностi (систему трубопровiдного транспорту в України
становлять: магiстральний трубопровiдний транспорт i промис�
ловий трубопровiдний транспорт; специфiчний спосiб транспо�
ртування, вiдсутнiсть договорiв перевезення) зумовлене i спецi�
альне правове регулювання дiяльностi цього виду транспорту.

440 Глава 22



§ 2. Законодавство про транспорт

Законодавство про транспорт (транспортне законодавство) —
це сукупнiсть правових норм, що регулюють суспiльнi вiдноси�
ни у сферi органiзацiї i безпосереднього здiйснення господарсь�
кої дiяльностi на транспортi.

Оскiльки в єдина транспортна система України налiчує кiль�
ка видiв транспорту, кожен з яких має певнi особливостi, то i за�
конодавство про транспорт є досить значним за обсягом i рiзно�
манiтним за змiстом.

Вiдносини, пов’язанi з дiяльнiстю транспорту, регулюють�
ся, крiм Цивiльного та Господарського кодексiв, в першу чер�
гу, загальним Законом України вiд 10 листопада 1994 р. «Про
транспорт»1, Законами України вiд 15 травня 1996 р. «Про тру�
бопровiдний транспорт»2, вiд 4 липня 1996 р. «Про залiзничний
транспорт»3, вiд 20 жовтня 1999 р. «Про транзит вантажiв»4, вiд
5 квiтня 2001 р. (в ред. Закону України вiд 23 лютого 2006 р.)
«Про автомобiльний транспорт»5, вiд 20 жовтня 1998 р. «Про
функцiонування єдиної транспортної системи України в особ�
ливий перiод»6, вiд 1 липня 2004 р. «Про транспортно�експеди�
торську дiяльнiсть»7.

Значне коло транспортних вiдносин регулюється транспор�
тними кодексами i статутами окремих видiв транспорту: Повiт�
ряним кодексом України вiд 4 травня 1993 р.8, Кодексом торго�
вельного мореплавства України вiд 23 травня 1995 р.9, Статутом
внутрiшнього водного транспорту СРСР10, Статутом автомобiль�
ного транспорту УРСР11, Статутом залiзниць України12. Серед
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iнших актiв транспортного законодавства України варто видi�
лити правила перевезення вантажiв, що приймаються стосовно
рiзних видiв транспорту i рiзного роду вантажiв.

Нормативнi акти, якi визначають умови перевезень, порядок
використання засобiв транспорту, шляхiв сполучення, органiза�
цiї безпеки руху, охорони громадського порядку, пожежної без�
пеки, санiтарнi та екологiчнi вимоги, що дiють на транспортi, є
обов’язковими для власникiв транспорту i громадян, якi корис�
туються послугами транспорту та шляхами сполучення.

Вiдносини в галузi трубопровiдного транспорту регулю�
ються Законом України «Про трубопровiдний транспорт», дiя
якого поширюється на вiдносини в галузi трубопровiдного транс�
порту, призначеного для транспортування вуглеводнiв, хiмiчних
продуктiв, води та iнших продуктiв i речовин з мiсць їх знахо�
дження, видобутку (вiд промислiв), виготовлення або зберiган�
ня до мiсць їх переробки чи споживання, перевантаження та по�
дальшого транспортування, а також iншими нормативно�право�
вими актами України.

Особливостi застосування Закону «Про трубопровiдний
транспорт» щодо функцiонування промислового трубопровiд�
ного транспорту визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

§ 3. Правове становище
транспортних органiзацiй

Головним (провiдним) органом у системi центральних орга�
нiв виконавчої влади, який забезпечує реалiзацiю державної по�
лiтики в галузi транспорту i дорожнього господарства, у сферi
використання повiтряного простору України та навiгацiйно�гiд�
рографiчного забезпечення мореплавства, є Мiнiстерство транс�
порту та зв’язку України.

Вiдповiдно до Положення про Мiнiстерство транспорту та
зв’язку України, затвердженого Указом Президента України
вiд 27 серпня 2004 р.1, основними завданнями Мiнтрансу Украї�
ни є:

державне управлiння транспортним комплексом i дорожнiм
господарством України, використанням повiтряного простору
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України, навiгацiйно�гiдрографiчним забезпеченням мореплав�
ства;

органiзацiя безпечної роботи транспортного комплексу i до�
рожнього господарства України;

забезпечення реалiзацiї державної полiтики щодо станов�
лення та розвитку транспортного комплексу i дорожнього гос�
подарства України, нацiональної мережi мiжнародних транс�
портних коридорiв, органiзацiя навiгацiйно�гiдрографiчного за�
безпечення мореплавства, використання повiтряного простору
України для своєчасного, повного та якiсного задоволення по�
треб населення i суспiльного виробництва в перевезеннях усiма
видами транспорту;

забезпечення взаємодiї та координацiї роботи автомобiльно�
го, авiацiйного, залiзничного, морського i рiчкового транспорту,
дорожнього господарства, здiйснення заходiв щодо розвитку єди�
ної транспортної системи України;

створення рiвних умов для розвитку господарської дiяльнос�
тi пiдприємств транспорту всiх форм власностi;

створення умов для iнтеграцiї транспортного комплексу i до�
рожнього господарства України до європейської та свiтової транс�
портної системи.

Мiнiстерство транспорту та зв’язку України вiдповiдно до по�
кладених на нього завдань:

здiйснює державне управлiння автомобiльним, авiацiйним,
залiзничним, морським i рiчковим транспортом, а також дорож�
нiм господарством;

здiйснює координацiю роботи пiдприємств, установ та орга�
нiзацiй автомобiльного, авiацiйного, залiзничного, морського i
рiчкового транспорту, дорожнього господарства, їх об’єднань, що
належать до сфери управлiння Мiнтрансзв’язку України;

вживає заходiв щодо розвитку єдиної транспортної системи
України, створення i функцiонування нацiональної мережi мiж�
народних транспортних коридорiв та iнфраструктури транспорт�
ного комплексу i дорожнього господарства України;

здiйснює заходи щодо реалiзацiї єдиної державної економiч�
ної, тарифної, iнвестицiйної, науково�технiчної, кадрової та со�
цiальної полiтики в галузi транспорту i дорожнього господарства,
у сферi використання повiтряного простору України та обслу�
говування повiтряного руху, навiгацiйно�гiдрографiчного забез�
печення мореплавства;
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здiйснює нагляд за додержанням пiдприємствами, устано�
вами та органiзацiями всiх форм власностi (крiм Мiнiстерства
оборони України, Служби безпеки України, Мiнiстерства внут�
рiшнiх справ України, Державного комiтету у справах охоро�
ни державного кордону України, Управлiння державної охоро�
ни України, а також пiдприємств, установ, органiзацiй, що на�
лежать до сфери їх управлiння) вимог нормативно�правових
актiв щодо безпеки польотiв, судноплавства, руху вiдповiдно на
авiацiйному, морському i рiчковому, залiзничному та автомо�
бiльному транспортi;

бере участь у розробленнi проектiв Державної програми еко�
номiчного i соцiального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України;

здiйснює вiдповiдно до законодавства України функцiї з
управлiння об’єктами державної власностi, що належать до сфе�
ри управлiння Мiнiстерства;

здiйснює вiдповiдно до законодавства заходи щодо досудо�
вої санацiї державних пiдприємств, якi належать до сфери управ�
лiння Мiнтрансзв’язку України, готує пропозицiї щодо обсягiв
i напрямiв державних капiтальних вкладень у галузь;

органiзовує i в установленому порядку контролює роботу,
пов’язану iз забезпеченням безпеки руху транспортних засобiв;

забезпечує у випадках, передбачених законодавством, лiцен�
зування окремих видiв пiдприємницької дiяльностi;

затверджує галузевi стандарти, в межах повноважень, ви�
значених законодавством, органiзовує, координує та контролює
здiйснення сертифiкацiї у галузi;

вживає заходiв до зменшення шкiдливого впливу функцiо�
нування транспорту на довкiлля та забезпечує екологiчну без�
пеку на транспортi;

органiзовує розроблення проектiв нормативно�правових ак�
тiв з питань функцiонування та безпечної роботи транспортно�
го комплексу i дорожнього господарства України, навiгацiйно�
гiдрографiчного забезпечення мореплавства, використання по�
вiтряного простору України;

здiйснює загальне керiвництво проведенням державної ре�
єстрацiї морських суден, цивiльних повiтряних суден, диплому�
ванням спецiалiстiв морського флоту, роботою рятувальної, лоц�
манської та гiдрографiчної служб морського i рiчкового транс�
порту;
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забезпечує виконання завдань з мобiлiзацiйної пiдготовки
та мобiлiзацiйної готовностi держави в межах повноважень, ви�
значених законодавством;

здiйснює функцiї компетентного державного органу з пере�
везення небезпечних вантажiв залiзничним, автомобiльним, по�
вiтряним, морським i рiчковим транспортом та великовагових
i негабаритних вантажiв автомобiльним транспортом;

здiйснює управлiння єдиною транспортною системою Украї�
ни в особливий перiод;

виконує iншi функцiї, що випливають з покладених на ньо�
го завдань.

Кожна з пiдгалузей єдиної транспортної системи України
має свої органи управлiння, а також транспортнi i iншi органiза�
цiї, якi входять до цiєї пiдгалузi. Певне уявлення про них може
дати система органiзацiй залiзничного транспорту.

З метою забезпечення державних i суспiльних iнтересiв, сво�
боди пiдприємництва i формування ринку транспортних послуг,
безпеки перевезень, захисту навколишнього природного середо�
вища Кабiнет Мiнiстрiв України визначає умови i порядок ор�
ганiзацiї дiяльностi залiзничного транспорту загального корис�
тування, сприяє його прiоритетному розвитку, надає пiдтримку
в задоволеннi потреб залiзниць у рухомому складi, матерiально�
технiчних i паливно�енергетичних ресурсах.

Крiм Мiнiстерства транспорту та зв’язку, яке здiйснює дер�
жавне управлiння транспортним комплексом, управлiння залiз�
ницями та iншими пiдприємствами залiзничного транспор�
ту, що належать до загальнодержавної власностi, здiйснюєть�
ся органом управлiння залiзничним транспортом — Державною
адмiнiстрацiєю залiзничного транспорту України (далi — Укр�
залiзниця), пiдпорядкованим Мiнiстерству транспорту та зв’яз�
ку України. Укрзалiзниця дiє на пiдставi Положення про Дер�
жавну адмiнiстрацiю залiзничного транспорту України, затвер�
дженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 лютого
1996 р. № 2621.

Виключно до компетенцiї Укрзалiзницi, яка здiйснює функ�
цiї господарюючого суб’єкта належить управлiння процесом пе�
ревезень у внутрiшньому i мiжнародному сполученнях, а також
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регулювання виробничо�господарської дiяльностi у сферi орга�
нiзацiї i забезпечення цього процесу залiзницями, пiдприємст�
вами, установами та органiзацiями, якi Укрзалiзниця проводить
централiзовано.

Основною органiзацiйною ланкою на залiзничному транспор�
тi є залiзниця. Створення, реорганiзацiя, лiквiдацiя та визначен�
ня територiальних меж залiзниць, призначення i звiльнення їх
керiвникiв здiйснюються рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв Украї�
ни за поданням Мiнiстерства транспорту України. В Українi дi�
ють шiсть залiзниць — Донецька, Львiвська, Одеська, Пiвденна,
Пiвденно�Захiдна, Приднiпровська.

Повноваження, права та обов’язки залiзниць визначаються
Законом «Про залiзничний транспорт», їх статутами. Затвер�
дження статутiв залiзниць здiйснюється Мiнiстерством транс�
порту України за погодженням з Мiнекономiки України та Ан�
тимонопольним комiтетом України.

Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя пiдприємств, установ
i органiзацiй, якi входять до складу залiзниць, затвердження їх
статутiв (положень), а також укладання контрактiв (трудових
договорiв) з їх керiвниками здiйснюються у порядку, встанов�
леному чинним законодавством України, а також статутами за�
лiзниць.

§ 4. Транспортнi господарськi
договори

Перевезення вантажiв залiзничним транспортом органiзо�
вуються на договiрних засадах. Форма договору про органiзацiю
перевезень вантажiв встановлюється Правилами. Для забезпе�
чення виконання договiрних зобов’язань здiйснюється мiсячне
планування перевезень1. Мiсячне планування перевезення ван�
тажiв здiйснюється залiзницями вiдправлення на основi поточ�
них або довгострокових договорiв про органiзацiю перевезення
вантажiв та замовлень вiдправникiв.

Умови та порядок органiзацiї перевезення в усiх видах спо�
лучення визначаються Правилами.
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Порядок розроблення, термiн подання заявок, затверджен�
ня планiв та облiк виконання перевезень вантажiв встановлю�
ються Правилами, а вiйськових перевезень — спецiальними iн�
струкцiями.

За договором залiзничного перевезення вантажу залiзниця
зобов’язується доставити ввiрений їй вантажовiдправником ван�
таж у пункт призначення в зазначений термiн i видати його одер�
жувачу, а вiдправник зобов’язується сплатити за перевезення
встановлену плату.

Основним перевiзним документом є накладна, оформлена
вiдповiдно до Статуту залiзниць та Правил перевезення ванта�
жiв i надана залiзницi вiдправником разом з вантажем. Наклад�
на є обов’язковою двосторонньою письмовою формою угоди на
перевезення вантажу, яка укладається мiж вiдправником та за�
лiзницею на користь третьої сторони — одержувача. Накладна
одночасно є договором на заставу вантажу для забезпечення га�
рантiї внесення належної провiзної плати та iнших платежiв за
перевезення. Накладна супроводжує вантаж на всьому шляху
перевезення до станцiї призначення.

Виконання залiзницею додаткових операцiй, пов’язаних з пе�
ревезенням вантажiв (завантаження, розвантаження, зважуван�
ня, експедирування тощо), здiйснюється на пiдставi окремих до�
говорiв.

Хоча за загальним правилом завантаження вантажiв у ваго�
ни (контейнери), а також вивантаження з них здiйснюється вiд�
правниками та одержувачами, проте залiзницi можуть брати на
себе виконання вантажних робiт за договорами з вiдправника�
ми або одержувачами.

Для транспортного обслуговування вiдправникiв i одержу�
вачiв у мiсцях загального користування у складi залiзниць мо�
жуть у встановленому порядку утворюватись пiдприємства ме�
ханiзованих вантажних робiт, а на пiд’їзних колiях — з об’єд�
нання пiдприємств залiзничного транспорту.

Залiзниця зобов’язана подавати пiд завантаження справнi,
придатнi для перевезення вiдповiдного вантажу, очищенi вiд за�
лишкiв вантажу, смiття, реквiзиту, а у необхiдних випадках —
продезинфiкованi вагони та контейнери.

Додаткова пiдготовка вагонiв та контейнерiв пiд завантажен�
ня вантажiв, що потребують особливих умов перевезення i збе�
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рiгання, може здiйснюватися залiзницею на пiдставi договору за
рахунок вiдправника.

Договiр про перевезення вантажу автомобiльним транспор�
том загального користування укладається вiдповiдно до цивiль�
ного законодавства мiж замовником та виконавцем у письмовiй
формi (договiр, накладна, квитанцiя тощо). Iстотними умовами
договору є:

найменування та мiсцезнаходження сторiн;
найменування та кiлькiсть вантажу, його пакування;
мiсце та час навантаження i розвантаження;
вартiсть перевезення;
iншi умови, узгодженi сторонами (ст. 50 Закону «Про авто�

мобiльний транспорт»).
Замовник за договором про перевезення вантажу автомо�

бiльним транспортом загального користування має право отри�
мати компенсацiю згiдно з законодавством за пошкодження або
псування вантажу, часткову чи повну його втрату або несвоєча�
снiсть доставки.

Замовник за договором про перевезення вантажу зобов’я�
заний:

забезпечити своєчасне та повне оформлення документiв на
перевезення вантажу;

утримувати власнi пiд’їзнi шляхи до вантажних пунктiв, ван�
тажнi майданчики, рампи тощо у станi, що вiдповiдає вимогам
законодавства з питань охорони працi, технiки безпеки та без�
пеки руху;

здiйснювати вантажнi операцiї, закрiплення, накриття, ув’я�
зування та пломбування вантажу, зняття крiплень i покриттiв
та очищення автомобiльного транспортного засобу вiд залишкiв
вантажу;

забезпечувати вимоги законодавства з питань охорони пра�
цi i технiки безпеки при вантажних операцiях.

Автомобiльний перевiзник має право:
вiдмовитися вiд приймання вантажу для перевезення, якщо

замовником не пiдготовлено вантаж чи необхiднi документи або
внесенi без попереднього узгодження з ним змiни до реквiзитiв
цих документiв;

вiдмовитися вiд перевезення вантажу, якщо замовник подає
до перевезень вантаж, не обумовлений договором про переве�
зення, пакування вантажу не вiдповiдає встановленим законо�
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давством вимогам, ушкоджена тара або нечiтким є вiдтиск плом�
би тощо;

одержувати вiдшкодування вiд замовника, якщо автомобiль�
ний транспортний засiб був пошкоджений пiд час вантажних
робiт або пiд час перевезення вантажу з вини замовника.

Автомобiльний перевiзник зобов’язаний:
при укладаннi договору про перевезення вантажу автомо�

бiльним транспортом передбачати для персоналу перевiзника
встановленi законодавством умови працi та вiдпочинку;

забезпечити виконання умов договору про перевезення ван�
тажу автомобiльним транспортом у межах, визначених законо�
давством та цим договором;

забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезен�
ня, до передачi вантажовласнику (уповноваженiй ним особi) у
пунктi призначення;

вiдшкодовувати замовнику збитки за пошкодження або псу�
вання вантажу, часткову чи повну його втрату, а також збитки,
завданi внаслiдок несвоєчасної доставки вантажу.

Умови морського перевезення вантажiв визначаються дого�
вором.

Морськi перевезення для державних потреб здiйснюються
у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Перевiзник i вантажовласник у разi необхiдностi здiйснен�
ня систематичних перевезень вантажiв можуть укладати довго�
термiновi договори про органiзацiю морських перевезень.

За договором морського перевезення вантажу перевiзник
або фрахтiвник зобов’язується перевезти доручений йому вiд�
правником вантаж iз порту вiдправлення в порт призначення i
видати його уповноваженiй на одержання вантажу особi (одер�
жувачу), а вiдправник або фрахтувальник зобов’язується спла�
тити за перевезення встановлену плату (фрахт).

Фрахтувальником i фрахтiвником визнаються особи, що
уклали мiж собою договiр фрахтування судна (чартер).

Договiр морського перевезення вантажу повинен бути укла�
дений у письмовiй формi.

Документами, що пiдтверджують наявнiсть i змiст договору
морського перевезення вантажу, є:

1) рейсовий чартер — якщо договiр передбачає умову надан�
ня для перевезення всього судна, його частини або окремих суд�
нових примiщень;
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2) коносамент — якщо договiр не передбачає умови, зазна�
ченої вище;

3) iншi письмовi докази.
Рейсовий чартер повинен мiстити основнi реквiзити: на�

йменування сторiн, судна i вантажу, порту вiдправлення i при�
значення (або мiсця направлення судна). До рейсового чартеру
можуть бути включенi за згодою сторiн iншi умови i застере�
ження. Рейсовий чартер пiдписується фрахтiвником (перевiз�
ником) i фрахтувальником або їх уповноваженими представ�
никами.

Пiсля приймання вантажу до перевезення перевiзник ван�
тажу, капiтан або агент перевiзника зобов’язанi видати вiдправ�
нику коносамент, який є доказом прийому перевiзником ванта�
жу, зазначеного в коносаментi.

Перевiзник може видати iнший, нiж коносамент, документ
на пiдтвердження отримання вантажу для перевезення. Такий
документ є першорядним доказом укладання договору морсько�
го перевезення i приймання перевiзником вантажу, як його опи�
сано в цьому документi.

Коносамент складається на пiдставi пiдписаного вiдправни�
ком документа, в якому, зокрема, повиннi мiститися данi, зазна�
ченi в пунктах 4—8 статтi 138 Кодексу торговельного мореплав�
ства.

Вiдправник вiдповiдає перед перевiзником за всi наслiдки,
що виникли в результатi неправильностi або неповноти вiдомос�
тей, зазначених у згаданому документi.

У коносаментi зазначаються:
1) найменування судна, якщо вантаж прийнято до переве�

зення на визначеному суднi;
2) найменування перевiзника;
3) мiсце приймання або навантаження вантажу;
4) найменування вiдправника;
5) мiсце призначення вантажу чи, при наявностi чартеру, мiс�

це призначення або направлення судна;
6) найменування одержувача вантажу (iменний коносамент)

або визначення, що коносамент видано «наказу вiдправника»,
або найменування одержувача з зазначенням, що коносамент
видано «наказу одержувача» (ордерний коносамент), або визна�
ченням, що коносамент видано на пред’явника (коносамент на
пред’явника);
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7) найменування вантажу, його маркування, кiлькiсть мiсць
чи кiлькiсть та/або мiра (маса, об’єм), а в необхiдних випад�
ках — данi про зовнiшнiй вигляд, стан i особливi властивостi ван�
тажу;

8) фрахт та iншi належнi перевiзнику платежi або зазначен�
ня, що фрахт повинен бути сплачений згiдно з умовами, викла�
деними в рейсовому чартерi або iншому документi, чи зазначен�
ня, що фрахт повнiстю сплачено;

9) час i мiсце видачi коносамента;
10) кiлькiсть складених примiрникiв коносамента;
11) пiдпис капiтана або iншого представника перевiзника.
За договором фрахтування судна на певний час судновлас�

ник зобов’язується за обумовлену плату (фрахт) надати судно
фрахтувальнику для перевезення пасажирiв, вантажiв та для iн�
ших цiлей торговельного мореплавства на певний час

Надане фрахтувальнику судно може бути укомплектоване
екiпажем (тайм�чартер) або не споряджене i не укомплектоване
екiпажем (бербоут�чартер).

Договiр фрахтування судна на певний час повинен бути
укладений у письмовiй формi. Наявнiсть i змiст договору фрах�
тування судна на певний час можуть бути доведенi виключно
письмовими доказами.

У договорi фрахтування судна на певний час повиннi бути
вказанi найменування сторiн договору, назва судна, його тех�
нiчнi та експлуатацiйнi данi (вантажопiдйомнiсть, вантажомiст�
кiсть, швидкiсть тощо), район плавання, мета фрахтування, роз�
мiр фрахту, термiн дiї договору, мiсце приймання i здавання
судна.

Фрахтувальник може в межах прав, що надаються йому за
договором фрахтування судна на певний час, укласти вiд свого
iменi самостiйний договiр фрахтування судна з третьою особою.
Укладання такого договору не звiльняє фрахтувальника вiд ви�
конання договору, укладеного ним iз судновласником.

Якщо судно зафрахтоване для перевезення вантажiв, фрах�
тувальник має право вiд свого iменi укладати договори переве�
зення вантажiв, пiдписувати чартери, видавати коносаменти та
iншi перевiзнi документи. Вiн несе вiдповiдальнiсть за зобов’я�
заннями, що випливають з цих документiв, зокрема з коносамен�
тiв або iнших перевiзних документiв.
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За договором лiзингу судна власник судна (лiзингодавець)
зобов’язується передати фрахтувальнику (лiзингоодержувачу)
судно без екiпажу для використання з метою торговельного мо�
реплавства на визначений термiн, пiсля закiнчення якого до лi�
зингоодержувача переходить право власностi на судно.

Лiзингоодержувач зобов’язується сплатити лiзингову плату,
в яку включаються плата за користування судном i його вар�
тiсть за договором морського лiзингу.

Договiр лiзингу українського державного судна може бути
укладено лише з дотриманням вимог, передбачених статтею 17
Кодексу торговельного мореплавства.

Договiр лiзингу повинен бути укладений у письмовiй фор�
мi. Наявнiсть i змiст договору лiзингу судна можуть бути дове�
денi виключно письмовими доказами.

У договорi лiзингу судна повиннi бути вказанi найменуван�
ня сторiн, мета договору, назва судна, рiк побудування судна,
його клас, вантажопiдйомнiсть або вантажомiсткiсть, потужнiсть
двигунiв, швидкiсть ходу i витрата пального, термiн користу�
вання, пiсля закiнченнi якого до лiзингоодержувача переходить
право власностi на судно, розмiр i термiн внесення лiзингової
плати, мiсце i час передачi судна лiзингоодержувачу та iншi не�
обхiднi данi.

За договором морського буксирування власник одного судна
зобов’язується за винагороду вiдбуксирувати iнше судно чи пла�
вучий об’єкт на певну вiдстань або буксирувати його протягом
певного часу чи для виконання маневру.

Законодавець розрiзняє два види договорiв морського бук�
сирування: договiр портового буксирування i договiр мiжпор�
тового буксирування.

За договором портового буксирування буксировласник за ви�
нагороду здiйснює ввiд у порт або вивiд з порту суден та iнших
плавучих об’єктiв, виконання маневрiв судна, що буксирується,
швартових та iнших операцiй у портових водах.

Договiр портового буксирування може бути укладено в уснiй
формi.

За договором мiжпортового буксирування власник одного
судна (буксира) зобов’язується за винагороду буксирувати iн�
ше судно або iнший плавучий об’єкт з одного порту (пункту) до
iншого порту (пункту).
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Договiр мiжпортового буксирування укладається у письмо�
вiй формi. Договiр повинен мiстити умови про порти (пункти)
вiдправлення i призначення, про час буксирування, про права i
обов’язки сторiн, про вiдповiдальнiсть за порушення договору,
про тi особливостi об’єктiв, що буксируються i можуть вплива�
ти на безпеку буксирування, про iншi обставини, якi сторони
вважають за необхiдне обумовити окремо.

Повiтрянi перевезення виконуються на пiдставi договору.
Кожний договiр повiтряного перевезення та його умови по�

свiдчуються документом на перевезення, який видається авiа�
цiйним пiдприємством або уповноваженими ним органiзацiями
чи особами (агентами).

Форми документiв на перевезення та правила їх застосуван�
ня встановлюються органом державного регулювання дiяльно�
стi авiацiї України.

Чартерне повiтряне перевезення виконується на пiдставi
договору чартера (фрахтування повiтряного судна), за яким од�
на сторона (фрахтiвник) зобов’язується надати iншiй сторонi
(фрахтувальнику) за плату всю мiсткiсть одного чи кiлькох по�
вiтряних суден на один або кiлька рейсiв для повiтряного пере�
везення пасажирiв, багажу, вантажу i пошти або для iншої мети,
якщо це не суперечить чинному законодавству України.

Перевезення вантажiв i буксирування плотiв та суден внут�
рiшнiми водними шляхами здiйснюються за планами, затвердже�
ними у встановленому порядку.

Вантажовiдправник зобов’язаний одночасно з пред’явлен�
ням вантажу надати пароплавству накладну. Накладна пiдпи�
сується вантажовiдправником, супроводжує вантаж на всьому
шляху його слiдування i видається вантажоодержувачу в пунк�
тi призначення разом з вантажем.

На пiдставi накладної порт або пристань вiдправлення скла�
дає дорожню вiдомiсть, що також слiдує разом з вантажем i пiсля
видачi вантажу в пунктi призначення залишається у пароплав�
ства.

На посвiдчення приймання вантажу до перевезення ванта�
жовiдправнику видається квитанцiя.

Дата приймання вантажу до перевезення посвiдчується ка�
лендарним штемпелем порту або пристанi вiдправлення на на�
кладнiй, квитанцiї i дорожнiй вiдомостi.
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Накладнi i квитанцiї складаються на iм’я певних вантажо�
одержувачiв.

За договором транспортного експедирування одна сторона
(експедитор) зобов’язується за плату i за рахунок другої сторо�
ни (клiєнта) виконати або органiзувати виконання визначених
договором послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу.

Договiр транспортного експедирування укладається у пись�
мовiй формi.

Зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) транспортного
експедирування повиннi вiдповiдати вимогам законодавства про
зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть.

Для систематичного надання послуг експедитора можуть
укладатися довгостроковi (генеральнi) договори транспортно�
го експедирування.

За договором транспортного експедирування експедитор мо�
же органiзувати перевезення за одним товарно�транспортним
документом вантажiв кiлькох рiзних клiєнтiв, якi прямують з
одного пункту вiдправлення та/чи в один пункт призначення,
за умови, що експедитор виступає вiд iменi усiх цих клiєнтiв як
вантажовiдправник та/чи вантажоодержувач.

Перевезення вантажiв супроводжується товарно�транспорт�
ними документами, складеними мовою мiжнародного спiлку�
вання залежно вiд обраного виду транспорту або державною мо�
вою, якщо вантажi перевозяться в Українi.

Такими документами можуть бути:
авiацiйна вантажна накладна (Air Waybill);
мiжнародна автомобiльна накладна (CMR);
накладна СМГС (накладна УМВС);
коносамент (Bill of Lading);
накладна ЦIМ (CIM);
вантажна вiдомiсть (Cargo Manifest);
iншi документи, визначенi законами України.
Факт надання послуги експедитора при перевезеннi пiд�

тверджується єдиним транспортним документом або комплек�
том документiв (залiзничних, автомобiльних, авiацiйних наклад�
них, коносаментiв тощо), якi вiдображають шлях прямування
вантажу вiд пункту його вiдправлення до пункту його призна�
чення.
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Запитання i завдання
для самоконтролю

1. З яких елементiв складається єдина транспортна система
України?

2. Якi суб’єкти входять до складу залiзничного транспорту?
3. Якi суб’єкти входять до складу морського транспорту?
4. Якi суб’єкти входять до складу рiчкового транспорту?
5. Якi суб’єкти входять до складу автомобiльного транспорту?
6. Якi суб’єкти входять до складу авiацiйного транспорту?
7. Назвiть основнi нормативно�правовi акти законодавства про

транспорт.
8. Якi основнi завдання покладенi на Мiнiстерство транспор�

ту i зв’язку України?
9. Якi господарськi транспортнi договори можуть укладатися

на залiзничному транспортi?
10. Якi умови мають встановлюватися в договорi на перевезен�

ня вантажiв автомобiльним транспортом?
11. Якi документи пiдтверджують наявнiсть i змiст договору мор�

ського перевезення вантажу?
12. Що таке договiр фрахтування судна?
13. Що таке чартерне повiтряне перевезення?
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß
ÊÀÏIÒÀËÜÍÎÃÎ ÁÓÄIÂÍÈÖÒÂÀ

§ 1. Поняття капiтального будiвництва
та джерела його фiнансування

Капiтальне будiвництво — це процес створення нових, а та�
кож розширення, реконструкцiя, технiчне переоснащення дiю�
чих пiдприємств, об’єктiв виробничого i невиробничого призна�
чення, пускових комплексiв (з урахуванням проектних робiт,
проведення торгiв (тендерiв) у будiвництвi, консервацiї, розкон�
сервацiї об’єктiв, утримання дирекцiй пiдприємств, що будують�
ся, а також придбання технологiчного обладнання, що не вхо�
дить до кошторису об’єктiв)1.

Розширення дiючих пiдприємств охоплює як будiвництво но�
вих, так i розширення iснуючих окремих цехiв та об’єктiв основ�
ного, пiдсобного та обслуговуючого призначення на територiї
дiючих пiдприємств з метою створення додаткових або нових
виробничих потужностей.

Реконструкцiя дiючих пiдприємств являє собою переоблад�
нання дiючих цехiв та об’єктiв основного, пiдсобного та обслу�
говуючого призначення без розширення iснуючих будiвель i спо�
руд основного призначення та без збiльшення чисельностi пра�
цiвникiв з одночасним полiпшенням умов їх працi та охорони
навколишнього природного середовища, здiйснюване з метою
вдосконалення виробництва та пiдвищення його технiко�еко�
номiчного рiвня, збiльшення виробничих потужностей, змiни
номенклатури продукцiї та полiпшення її якостi.

Технiчне переоснащення дiючих пiдприємств — це комплекс
заходiв щодо пiдвищення технiко�економiчного рiвня окремих
виробництв, цехiв i дiльниць на основi впровадження передової
технiки та технологiї, механiзацiї та автоматизацiї виробництва,
модернiзацiї та замiни застарiлого i фiзично зношеного устатку�

1 Порядок державного фiнансування капiтального будiвництва. Затвер�
джений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2001 р. № 1764 //
Офiцiйний вiсник України. — 2001. — № 52. — Ст. 2374.



вання на нове бiльш продуктивне. Технiчне переоснащення здiйс�
нюється без розширення виробничих площ.

Фiнансування капiтального будiвництва може здiйснювати�
ся за рахунок:

— коштiв державного бюджету, передбачених на фiнансуван�
ня капiтального будiвництва (державнi капiтальнi вкладення);

— iнвестицiй, що спрямовуються на фiнансування капiталь�
ного будiвництва, у загальному обсязi яких є частка державних
капiтальних вкладень (змiшанi капiтальнi вкладення);

— грошових коштiв самих суб’єктiв господарювання (отри�
маних вiд здiйснення господарської дiяльностi, а також внаслi�
док вiдчуження вiд держави засобiв виробництва, що є держав�
ною власнiстю i закрiпленi за державним пiдприємством, бан�
кiвських кредитiв тощо).

Пiдприємствам, установам та органiзацiям державної i кому�
нальної форми власностi державнi капiтальнi вкладення нада�
ються на безповоротнiй основi, а пiдприємствам, установам та
органiзацiям iншої форми власностi — на умовах кредиту для фi�
нансування капiтального будiвництва, проектнi термiни якого
не перевищують трьох, а в окремих випадках — п’яти рокiв.

Для здiйснення видаткiв на капiтальне будiвництво за раху�
нок державних капiтальних вкладень замовники подають до вiд�
повiдних органiв Державного казначейства за мiсцем розташу�
вання такi документи:

титул будови (об’єкта) або титул перехiдної будови (об’єк�
та). Титул будови (об’єкта) визначає основнi технiко�економiч�
нi показники будови (об’єкта) i мiстить такi вiдомостi: наймену�
вання будови (об’єкта) та її мiсцезнаходження, сфера управлiн�
ня, до якої вона належить, галузь, характер будiвництва (нове
будiвництво, розширення, реконструкцiя, технiчне переоснащен�
ня пiдприємства, об’єкта, споруди), обсяг капiталовкладень та
завдання щодо введення у дiю потужностей i основних фондiв
на весь перiод будiвництва з розподiлом за роками та врахуван�
ням нормативних термiнiв тривалостi будiвництва;

внутрiшньобудiвельний титул будови (об’єкта). Внутрiшньо�
будiвельний титул будови (об’єкта) складається замовником на
основi погодженого та затвердженого в установленому порядку
титулу будови (об’єкта). У ньому визначаються об’єкти та спо�
руди, будiвництво яких здiйснюватиметься у плановому роцi,
зазначається їх кошторисна вартiсть та залишок її на початок
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року, обсяг капiтальних вкладень на рiк, у тому числi витрати
замовника;

титул на виконання проектно�вишукувальних робiт для бу�
дiвництва1;

договiр пiдряду (контракт) з визначенням вартостi будiвниц�
тва, форм розрахункiв за виконанi роботи та майнової вiдпо�
вiдальностi за порушення умов договору пiдряду (контракту).
У разi здiйснення будiвництва об’єкта кiлькома генеральними
пiдрядниками договiр пiдряду (контракт) подається окремо що�
до кожного виконавця, для перехiдних об’єктiв — додатковий
договiр до договору пiдряду (контракту) на виконання робiт у
поточному роцi;

наказ, рiшення про затвердження проектно�кошторисної до�
кументацiї на чергу будiвництва, пусковий комплекс або об’єкт;

iншi документи згiдно з нормативно�правовими актами Дер�
жавного казначейства щодо касового виконання державного бю�
джету за видатками.

Державнi капiтальнi вкладення на умовах кредиту надають�
ся лише у разi забезпечення виконання зобов’язань з його пога�
шення заставою або порукою.

Звiт про використання державних капiтальних вкладень, на�
даних на умовах кредиту, та про їх повернення подається замов�
никами (позичальниками) в установленому порядку до вiдпо�
вiдних органiв Державного казначейства та головних розпоряд�
никiв коштiв державного бюджету.

§ 2. Правове регулювання пiдрядних
вiдносин у капiтальному будiвництвi

Частиною 1 ст. 317 ГК встановлено, що будiвництво об’єктiв
виробничого та iншого призначення, пiдготовка будiвельних дiля�
нок, роботи з обладнання будiвель, роботи з завершення будiв�
ництва, прикладнi та експериментальнi дослiдження i розробки
тощо, якi виконуються суб’єктами господарювання для iнших
суб’єктiв або на їх замовлення, здiйснюються на умовах пiдряду.
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Для здiйснення зазначених робiт можуть укладатися дого�
вори пiдряду, перелiк яких визначений в ч. 2 ст. 317 ГК. Це до�
говори пiдряду: а) на капiтальне будiвництво (в тому числi суб�
пiдряду); б) на виконання проектних i дослiджувальних робiт;
в) на виконання геологiчних, геодезичних та iнших робiт, необ�
хiдних для капiтального будiвництва; г) iншi договори. Загаль�
нi умови цих договорiв визначаються вiдповiдно до положень
ЦК України про договiр пiдряду, якщо iнше не передбачено Гос�
подарським кодексом.

При аналiзi положень Господарського i Цивiльного кодек�
сiв, що регулюють пiдряднi вiдносини в будiвництвi, приверта�
ють до себе увагу не лише змiстовнi розходження в статтях, що
регулюють тотожнi пiдряднi вiдносини, але i розбiжностi в тер�
мiнах, якими в зазначених кодексах позначаються однаковi за
своїм змiстом пiдряднi договори.

Так, згiдно з ст. 318 ГК укладається договiр пiдряду на капi�
тальне будiвництво, а згiдно з ст. 875 ЦК — договiр будiвель�
ного пiдряду; згiдно з ст. 324 ГК сторони укладають договiр на
проведення проектних i дослiджувальних робiт (в ч. 2 ст. 317
ГК вiн називається договором на виконання проектних i дослi�
джувальних робiт — В.Щ.), а згiдно з ст. 887 та iншими стаття�
ми ЦК укладається договiр пiдряду на проведення проектних та
пошукових робiт. Вважаємо, що така ситуацiя безумовно має бу�
ти виправлена як шляхом узгодження змiсту норм обох кодек�
сiв, так i шляхом унiфiкацiї термiнiв, що вживаються в них.

Найпоширенiшим договором, що опосередковує вiдносини
у будiвельнiй галузi, є договiр пiдряду на капiтальне будiвництво.

За договором пiдряду на капiтальне будiвництво одна сто�
рона (пiдрядник) зобов’язується своїми силами i засобами на
замовлення другої сторони (замовника) побудувати i здати за�
мовниковi у встановлений строк визначений договором об’єкт
вiдповiдно до проектно�кошторисної документацiї або вико�
нати зумовленi договором будiвельнi та iншi роботи, а замов�
ник зобов’язується передати пiдряднику затверджену проект�
но�кошторисну документацiю, надати йому будiвельний майдан�
чик, прийняти закiнченi будiвництвом об’єкти i оплатити їх (ч. 1
ст. 318 ГК).

Договiр пiдряду вiдповiдно до ст. 318 ГК укладається на бу�
дiвництво, розширення, реконструкцiю та перепрофiлювання
об’єктiв; будiвництво об’єктiв з покладенням повнiстю або част�
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ково на пiдрядника виконання робiт з проектування, поставки
обладнання, пусконалагоджувальних та iнших робiт; виконан�
ня окремих комплексiв будiвельних, монтажних, спецiальних,
проектно�конструкторських та iнших робiт, пов’язаних з будiв�
ництвом об’єктiв.

За загальним правилом забезпечення будiвництва матерiа�
лами, технологiчним, енергетичним, електротехнiчним та iншим
устаткуванням покладається на пiдрядника, якщо iнше не пе�
редбачено законодавством або договором.

Змiст договору пiдряду на капiтальне будiвництво, що укла�
дається на пiдставi державного замовлення, має вiдповiдати цьо�
му замовленню.

Вiдповiдно до ч. 5 ст. 318 ГК договiр пiдряду на капiтальне
будiвництво повинен передбачати: найменування сторiн; мiсце
i дату укладення; предмет договору (найменування об’єкта, об�
сяги i види робiт, передбачених проектом); строки початку i за�
вершення будiвництва, виконання робiт; права i обов’язки сто�
рiн; вартiсть i порядок фiнансування будiвництва об’єкта (робiт);
порядок матерiально�технiчного, проектного та iншого забезпе�
чення будiвництва; режим контролю якостi робiт i матерiалiв
замовником; порядок прийняття об’єкта (робiт); порядок роз�
рахункiв за виконанi роботи, умови про дефекти i гарантiйнi
строки; страхування ризикiв, фiнансовi гарантiї; вiдповiдаль�
нiсть сторiн (вiдшкодування збиткiв); урегулювання спорiв, пiд�
стави та умови змiни i розiрвання договору.

Порядок укладення та виконання договорiв пiдряду на про�
ведення робiт з нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї,
капiтального ремонту будiвель, споруд, технiчного переосна�
щення пiдприємств (далi — будiвництво об’єктiв), а також окре�
мих комплексiв чи видiв робiт, пов’язаних з будiвництвом об’єк�
тiв регулюється Загальними умовами укладення та виконання
договорiв пiдряду в капiтальному будiвництвi, затвердженими
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 2005 р.
№ 6681.

Примiрний договiр пiдряду в капiтальному будiвництвi за�
тверджений наказом Мiнiстерства будiвництва, архiтектури та
житлово�комунального господарства України вiд 27 жовтня
2005 р. № 3.
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За договором пiдряду на проведення проектних i дослiджу�
вальних робiт пiдрядник зобов’язується розробити за завдан�
ням замовника проектну документацiю або виконати обумовле�
нi договором проектнi роботи, а також виконати дослiджуваль�
нi роботи, а замовник зобов’язується прийняти i оплатити їх (ч. 1
ст. 324 ГК).

До вiдносин, що виникають у процесi виконання проектних
та дослiджувальних робiт, можуть застосовуватися положення
ст. 318 ГК.

Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть за недолiки проекту, в то�
му числi виявленi в процесi його реалiзацiї та експлуатацiї по�
будованого за даним проектом об’єкта.

У разi виявлення недолiкiв проекту пiдрядник зобов’язаний
безоплатно переробити проект, а також вiдшкодувати замовни�
ку збитки, спричиненi недолiками проекту.

Позов про вiдшкодування замовнику збиткiв, спричинених
недолiками проекту, може бути заявлено протягом десяти рокiв,
а якщо збитки замовнику завдано протиправними дiями пiдряд�
ника, якi призвели до руйнувань, аварiй, обрушень, — протягом
тридцяти рокiв з дня прийняття побудованого об’єкта.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття капiтального будiвництва.
2. За рахунок яких коштiв може здiйснюватися капiтальне бу�

дiвництво?
3. Якi документи мають подати замовники для здiйснення ви�

даткiв на капiтальне будiвництво за рахунок державних ка�
пiтальних вкладень?

4. Якi договори пiдряду можуть укладатися при будiвництвi
об’єктiв?

5. Дайте визначення поняття договору пiдряду на капiтальне
будiвництво.

6. Якi умови повинен передбачати договiр пiдряду на капiталь�
не будiвництво?

7. Дайте визначення поняття договору пiдряду на проведення
проектних i дослiджувальних робiт.
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß
IÍÂÅÑÒÈÖIÉÍÎ¯ ÒÀ IÍÍÎÂÀÖIÉÍÎ¯

ÄIßËÜÍÎÑÒI

§ 1. Поняття iнвестицiй
та iнвестицiйної дiяльностi

Становлення i функцiонування ринкових вiдносин в Українi
зумовило появу нових форм забезпечення потреб господарюван�
ня необхiдними для його здiйснення коштами (iнвестицiями).
Це, в свою чергу, привело до появи нових ринкових iнститутiв,
одним з яких є iнститут iнвестицiйної дiяльностi (як один з ви�
дiв господарської дiяльностi), i формування вiдповiдної право�
вої основи здiйснення такої дiяльностi — iнвестицiйного зако�
нодавства1. Iнвестицiйне законодавство — це сукупнiсть норма�
тивно�правових актiв, що регулюють вiдносини, якi виникають
i функцiонують при здiйсненнi iнвестицiйної дiяльностi.

Ключовим поняттям iнвестицiйного законодавства є понят�
тя iнвестицiй. Згiдно з ч. 1 ст. 326 ГК iнвестицiями у сферi гос�
подарювання визнаються довгостроковi вкладення рiзних видiв
майна, iнтелектуальних цiнностей та майнових прав в об’єкти
господарської дiяльностi з метою одержання доходу (прибутку)
або досягнення iншого соцiального ефекту.

Схоже визначення мiстить i ст. 1 Закону України вiд 18 ве�
ресня 1991 р. «Про iнвестицiйну дiяльнiсть»2, вiдповiдно до якої
iнвестицiями є всi види майнових та iнтелектуальних цiннос�
тей, що вкладаються в об’єкти пiдприємницької та iнших видiв
дiяльностi, в результатi якої створюється прибуток (доход) або
досягається соцiальний ефект.

Закон називає примiрний перелiк таких цiнностей, вiднося�
чи до них:

кошти, цiльовi банкiвськi вклади, паї, акцiї та iншi цiннi па�
пери;

1 Задыхайло Д. В. Инвестиционное право Украины: Сборник норматив�
но�правовых актов с комментариями. — Харьков: Эспада, 2002. — 752 с.

2 Вiдомостi Верховної Ради України. — 1991. — № 47. — Ст. 646.



рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування
та iншi матерiальнi цiнностi);

майновi права iнтелектуальної власностi;
сукупнiсть технiчних, технологiчних, комерцiйних та iнших

знань, оформлених у виглядi технiчної документацiї, навикiв та
виробничого досвiду, необхiдних для органiзацiї того чи iншого
виду виробництва, але не запатентованих («ноу�хау»);

права користування землею, водою, ресурсами, будинками,
спорудами, обладнанням, а також iншi майновi права;

iншi цiнностi.
Iнвестицiї у вiдтворення основних фондiв i на прирiст мате�

рiально�виробничих запасiв здiйснюються у формi капiтальних
вкладень.

Таким чином, об’єктами iнвестицiйної дiяльностi можуть
бути будь�яке майно, в тому числi основнi фонди i оборотнi кош�
ти в усiх галузях та сферах народного господарства, цiннi па�
пери, цiльовi грошовi вклади, науково�технiчна продукцiя, iн�
телектуальнi цiнностi, iншi об’єкти власностi, а також майновi
права.

Разом з тим об’єктами iнвестицiйної дiяльностi не можуть
бути об’єкти житлового будiвництва, фiнансування споруджен�
ня яких здiйснюється з використанням недержавних коштiв, за�
лучених вiд фiзичних та юридичних осiб, у тому числi в управ�
лiння. Iнвестування та фiнансування будiвництва таких об’єк�
тiв може здiйснюватися виключно через фонди фiнансування
будiвництва, фонди операцiй з нерухомiстю, iнститути спiльно�
го iнвестування, недержавнi пенсiйнi фонди, якi створенi та дi�
ють вiдповiдно до законодавства, а також через випуск безпро�
центних (цiльових) облiгацiй, за якими базовим товаром висту�
пає одиниця такої нерухомостi.

Забороняється iнвестування в об’єкти, створення i викори�
стання яких не вiдповiдає вимогам санiтарно�гiгiєнiчних, радiа�
цiйних, екологiчних, архiтектурних та iнших норм, встановле�
них законодавством України, а також порушує права та iнте�
реси громадян, юридичних осiб i держави, що охороняються
законом.

Сукупнiсть практичних дiй громадян, юридичних осiб i дер�
жави щодо реалiзацiї iнвестицiй називається iнвестицiйною дi�
яльнiстю (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про iнвестицiйну дiяль�
нiсть»).
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Iнвестицiйна дiяльнiсть здiйснюється на основi:
iнвестування, здiйснюваного громадянами, недержавними

пiдприємствами, господарськими асоцiацiями, спiлками i това�
риствами, а також громадськими i релiгiйними органiзацiя�
ми, iншими юридичними особами, заснованими на колективнiй
власностi;

державного iнвестування, здiйснюваного органами влади i
управлiння України, Автономної Республiки Крим, мiсцевих Рад
за рахунок коштiв бюджетiв, позабюджетних фондiв i позичко�
вих коштiв, а також державними пiдприємствами i установами
за рахунок власних i позичкових коштiв;

iноземного iнвестування, здiйснюваного iноземними грома�
дянами, юридичними особами та державами;

спiльного iнвестування, здiйснюваного громадянами та юри�
дичними особами України, iноземних держав.

Однiєю iз форм iнвестицiйної дiяльностi, що здiйснюється
з метою впровадження досягнень науково�технiчного прогре�
су у виробництво i соцiальну сферу, є iнновацiйна дiяльнiсть,
особливостi правового регулювання якої розглядаються в § 4
цiєї Глави.

Суб’єктами (iнвесторами i учасниками) iнвестицiйної дiяль�
ностi можуть бути громадяни i юридичнi особи України та iно�
земних держав, а також держави.

Iнвестори — це суб’єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi прий�
мають рiшення про вкладення власних, позичкових i залучених
майнових та iнтелектуальних цiнностей в об’єкти iнвестування.
Iнвестори можуть виступати в ролi вкладникiв, кредиторiв, по�
купцiв, а також виконувати функцiї будь�якого учасника iнвес�
тицiйної дiяльностi.

Учасниками iнвестицiйної дiяльностi можуть бути громадя�
ни та юридичнi особи України, iнших держав, якi забезпечують
реалiзацiю iнвестицiй як виконавцi замовлень або на пiдставi
доручення iнвестора.

Всi суб’єкти iнвестицiйної дiяльностi незалежно вiд форм
власностi та господарювання мають рiвнi права щодо здiйснення
iнвестицiйної дiяльностi, якщо iнше не передбачено законодав�
чими актами України.

Розмiщення iнвестицiй у будь�яких об’єктах, крiм тих, iнвес�
тування в якi заборонено або обмежено цим Законом, iншими

464 Глава 24



актами законодавства України, визнається невiд’ємним правом
iнвестора i охороняється законом.

Iнвестор самостiйно визначає цiлi, напрями, види й обсяги
iнвестицiй, залучає для їх реалiзацiї на договiрнiй основi будь�
яких учасникiв iнвестицiйної дiяльностi, у тому числi шляхом
органiзацiї конкурсiв i торгiв.

За рiшенням iнвестора права володiння, користування i роз�
порядження iнвестицiями, а також результатами їх здiйснен�
ня можуть бути переданi iншим громадянам та юридичним осо�
бам у порядку, встановленому законом. Взаємовiдносини при
такiй передачi прав регулюються ними самостiйно на основi до�
говорiв.

Для iнвестування можуть бути залученi фiнансовi кошти у
виглядi кредитiв, випуску в установленому законодавством по�
рядку цiнних паперiв i позик.

Майно iнвестора може бути використано ним для забезпе�
чення його зобов’язань. У заставу приймається тiльки таке май�
но, яке перебуває у власностi позичальника або належить йому
на правi повного господарського вiдання, якщо iнше не перед�
бачено законодавчими актами України. Заставлене майно при
порушеннi заставних зобов’язань може бути реалiзовано вiдпо�
вiдно до чинного законодавства.

Iнвестор має право володiти, користуватися i розпоряджа�
тися об’єктами та результатами iнвестицiй, включаючи реiнвес�
тицiї та торговельнi операцiї на територiї України, вiдповiдно
до законодавчих актiв України.

Для державних пiдприємств, що виступають iнвесторами за
межами України та яким вiдкрито iпотечний кредит, встанов�
люється гарантiя по цих iнвестицiях з боку держави.

Iнвестор має право на придбання необхiдного йому майна у
громадян i юридичних осiб безпосередньо або через посередни�
кiв за цiнами i на умовах, що визначаються за домовленiстю сто�
рiн, якщо це не суперечить законодавству України, без обме�
ження за обсягом i номенклатурою.

Обов’язки суб’єктiв iнвестицiйної дiяльностi встановленi
ст. 8 Закону України «Про iнвестицiйну дiяльнiсть», згiдно з
якою iнвестор у випадках i порядку, встановлених законодав�
ством України, зобов’язаний:

подати фiнансовим органам декларацiю про обсяги i джере�
ла здiйснюваних ним iнвестицiй;
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одержати необхiдний дозвiл або узгодження вiдповiдних
державних органiв та спецiальних служб на капiтальне будiв�
ництво;

одержати позитивний комплексний висновок державної
експертизи щодо додержання в iнвестицiйних програмах та
проектах будiвництва дiючих нормативiв з питань санiтарного
i епiдемiчного благополуччя населення, екологiї, охорони пра�
цi, енергозбереження, пожежної безпеки, мiцностi, надiйностi
та необхiдної довговiчностi будинкiв i споруд, а також архiтек�
турних вимог.

Суб’єкти iнвестицiйної дiяльностi зобов’язанi:
додержувати державних норм i стандартiв, порядок встанов�

лення яких визначається законодавством України;
виконувати вимоги державних органiв i посадових осiб, що

пред’являються в межах їх компетенцiї;
подавати в установленому порядку бухгалтерську i статис�

тичну звiтнiсть;
не допускати недобросовiсної конкуренцiї i виконувати ви�

моги законодавства про захист економiчної конкуренцiї;
сплачувати податки, збори (обов’язковi платежi) в розмiрах

та у порядку, визначених законами України.
Для проведення господарської дiяльностi, яка пiдлягає лi�

цензуванню, учасники iнвестицiйної дiяльностi повиннi одер�
жати вiдповiдну лiцензiю, що видається в порядку, встановле�
ному законодавством.

Iнвестицiйним законодавством визначенi джерела фiнансу�
вання iнвестицiйної дiяльностi. Згiдно з ст. 10 Закону Украї�
ни «Про iнвестицiйну дiяльнiсть» iнвестицiйна дiяльнiсть може
здiйснюватись за рахунок:

власних фiнансових ресурсiв iнвестора (прибуток, аморти�
зацiйнi вiдрахування, вiдшкодування збиткiв вiд аварiй, стихiй�
ного лиха, грошовi нагромадження i заощадження громадян, юри�
дичних осiб тощо);

позичкових фiнансових коштiв iнвестора (облiгацiйнi пози�
ки, банкiвськi та бюджетнi кредити);

залучених фiнансових коштiв iнвестора (кошти, одержанi
вiд продажу акцiй, пайовi та iншi внески громадян i юридичних
осiб);

бюджетних iнвестицiйних асигнувань;
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безоплатних та благодiйних внескiв, пожертвувань органiза�
цiй, пiдприємств i громадян.

§ 2. Державне регулювання iнвестицiйної
дiяльностi

Державне регулювання iнвестицiйної дiяльностi здiйснюєть�
ся з метою реалiзацiї економiчної, науково�технiчної i соцiаль�
ної полiтики. Воно визначається показниками економiчного i
соцiального розвитку України, державними i регiональними про�
грамами розвитку народного господарства, державним i мiсце�
вими бюджетами, передбачуваними в них обсягами державного
фiнансування iнвестицiйної дiяльностi.

Крiм загальних засобiв i механiзмiв регулювання господар�
ської дiяльностi, що їх застосовує держава для реалiзацiї еко�
номiчної полiтики, виконання цiльових економiчних та iнших
програм i програм економiчного i соцiального розвитку вiдпо�
вiдно до ст. 12 ГК, державне регулювання iнвестицiйної дiяль�
ностi здiйснюється в таких формах:

а) управлiння державними iнвестицiями;
б) регулювання умов iнвестицiйної дiяльностi;
в) контроль за здiйсненням iнвестицiйної дiяльностi усiма

iнвесторами та учасниками iнвестицiйної дiяльностi.
Управлiння державними iнвестицiями здiйснюється респуб�

лiканськими i мiсцевими органами державної влади й управ�
лiння та включає планування, визначення умов i виконання
конкретних дiй по iнвестуванню бюджетних i позабюджетних
коштiв.

Регулювання умов iнвестицiйної дiяльностi здiйснюється
шляхом:

подання фiнансової допомоги у виглядi дотацiй, субсидiй,
субвенцiй, бюджетних позик на розвиток окремих регiонiв, га�
лузей, виробництв;

державних норм та стандартiв;
заходiв щодо розвитку та захисту економiчної конкуренцiї;
роздержавлення i приватизацiї власностi;
визначення умов користування землею, водою та iншими

природними ресурсами;
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полiтики цiноутворення;
проведення державної експертизи iнвестицiйних програм та

проектiв будiвництва;
iнших заходiв.

§ 3. Правовi форми реалiзацiї
iнвестицiйної дiяльностi

Сукупнiсть практичних дiй громадян, юридичних осiб i дер�
жави щодо реалiзацiї iнвестицiй (iнвестицiйна дiяльнiсть) мо�
же здiйснюватися в рiзних правових формах.

Основною правовою формою (правовим документом), яка
регулює взаємовiдносини мiж суб’єктами iнвестицiйної дiяль�
ностi, є договiр (угода).

Укладання договорiв, вибiр партнерiв, визначення зобов’я�
зань, будь�яких iнших умов господарських взаємовiдносин, що
не суперечать законодавству України, є виключною компетен�
цiєю суб’єктiв iнвестицiйної дiяльностi. Втручання державних
органiв та посадових осiб у реалiзацiю договiрних вiдносин мiж
суб’єктами iнвестицiйної дiяльностi зверх своєї компетенцiї не
допускається.

Чинне законодавство не встановлює, якими саме господар�
ськими договорами регулюються взаємовiдносини мiж україн�
ськими суб’єктами iнвестицiйної дiяльностi.

Бiльш детально цi вiдносини врегульованi законом щодо
iноземних iнвестицiй. Так, згiдно iз ст. 23 Закону України «Про
режим iноземного iнвестування» iноземнi iнвестори мають пра�
во укладати договори (контракти) про спiльну iнвестицiйну дi�
яльнiсть (виробничу кооперацiю, спiльне виробництво тощо), не
пов’язану iз створенням юридичної особи, вiдповiдно до законо�
давства України.

Вважаємо, що є всi пiдстави вiдносити до iнвестицiйних за
своїм характером договорiв: а) власне iнвестицiйнi договори;
б) засновницькi договори, в яких засновники визначають, зокре�
ма, умови передачi майна створюваному суб’єкту господарюван�
ня, порядок розподiлу прибуткiв i збиткiв тощо; в) угоди про
розподiл продукцiї1.
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Договори (контракти) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть
за участю iноземного iнвестора пiдлягають реєстрацiї у термiни
та в порядку, що встановленi Кабiнетом Мiнiстрiв України1.

Однiєю iз форм реалiзацiї державних iнвестицiй є державне
замовлення на виконання робiт у капiтальному будiвництвi (ч. 1
ст. 14 Закону України «Про iнвестицiйну дiяльнiсть»).

Державне замовлення розмiщується, як правило, на конкурс�
нiй основi з урахуванням економiчної вигiдностi цих замовлень
для пiдприємств та органiзацiй.

Загальнi правовi та економiчнi засади формування, розмi�
щення i виконання на договiрнiй (контрактнiй) основi замовлень
держави на виконання робiт у капiтальному будiвництвi для за�
доволення державних потреб встановленi Законом України вiд
22 грудня 1995 р. «Про державне замовлення для задоволення
прiоритетних потреб держави».

Прийняття в експлуатацiю об’єктiв державного замовлен�
ня провадиться в порядку, визначеному постановою Кабiне�
ту Мiнiстрiв України вiд 22 вересня 2004 р. № 1243 «Про
Порядок прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом
об’єктiв»2.

§ 4. Особливостi правового регулювання
iнновацiйної дiяльностi

Згiдно з ч. 1 ст. 325 ГК iнновацiйною дiяльнiстю у сферi гос�
подарювання є дiяльнiсть учасникiв господарських вiдносин, що
здiйснюється на основi реалiзацiї iнвестицiй з метою виконання
довгострокових науково�технiчних програм з тривалими стро�
ками окупностi витрат i впровадження нових науково�технiчних
досягнень у виробництво та iншi сфери суспiльного життя.

Законодавство України у сферi iнновацiйної дiяльностi ба�
зується на Конституцiї України i складається iз Господарського
кодексу України (ст. 325—332) законiв України «Про iнвести�
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цiйну дiяльнiсть», «Про наукову i науково�технiчну дiяльнiсть»,
«Про наукову i науково�технiчну експертизу», «Про спецiаль�
ний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiч�
них паркiв», «Про спецiальну економiчну зону «Яворiв» та iн�
ших законодавчих актiв, що регулюють суспiльнi вiдносини у
цiй сферi.

Основним нормативно�правовим актом у зазначенiй сферi
господарювання є Закон України вiд 4 липня 2002 р. «Про iнно�
вацiйну дiяльнiсть»1, що визначає правовi, економiчнi та органi�
зацiйнi засади державного регулювання iнновацiйної дiяльностi
в Українi, встановлює форми стимулювання державою iннова�
цiйних процесiв i спрямований на пiдтримку розвитку економi�
ки України iнновацiйним шляхом.

Частина 2 ст. 326 ГК встановлює, що формами iнвестування
iнновацiйної дiяльностi є:

державне (комунальне) iнвестування, що здiйснюється ор�
ганами державної влади або органами мiсцевого самоврядуван�
ня за рахунок бюджетних коштiв та iнших коштiв вiдповiдно до
закону;

комерцiйне iнвестування, що здiйснюється суб’єктами гос�
подарювання за рахунок власних або позичкових коштiв з ме�
тою розвитку бази пiдприємництва;

соцiальне iнвестування, що здiйснюється в об’єкти соцiаль�
ної сфери та iнших невиробничих сфер;

iноземне iнвестування, що здiйснюється iноземними юри�
дичними особами або iноземцями, а також iншими державами;

спiльне iнвестування, що здiйснюється суб’єктами України
разом з iноземними юридичними особами чи iноземцями.

Iнновацiйна дiяльнiсть передбачає iнвестування наукових
дослiджень i розробок, спрямованих на здiйснення якiсних змiн
у станi продуктивних сил i прогресивних мiжгалузевих струк�
турних зрушень, розробки i впровадження нових видiв продук�
цiї i технологiй.

Iнновацiйна дiяльнiсть здiйснюється за такими напрямами:
проведення наукових дослiджень i розробок, спрямованих на

створення об’єктiв iнтелектуальної власностi, науково�технiч�
ної продукцiї;
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розробка, освоєння, випуск i розповсюдження принципово
нових видiв технiки i технологiї;

розробка i впровадження нових ресурсозберiгаючих техно�
логiй, призначених для полiпшення соцiального i екологiчного
становища;

технiчне переозброєння, реконструкцiя, розширення, будiв�
ництво нових пiдприємств, що здiйснюються вперше як проми�
слове освоєння виробництва нової продукцiї або впровадження
нової технологiї.

Основною правовою формою реалiзацiї iнвестицiй у сферi
iнновацiйної дiяльностi є договiр на створення i передачу науко�
во�технiчної продукцiї.

За договором на створення i передачу науково�технiчної про�
дукцiї одна сторона (виконавець) зобов’язується виконати зумов�
ленi завданням другої сторони (замовника) науково�дослiднi та
дослiдно�конструкторськi роботи (далi — НДДКР), а замовник
зобов’язується прийняти виконанi роботи (продукцiю) i опла�
тити їх.

Предметом договору на передачу науково�технiчної продук�
цiї може бути модифiкована науково�технiчна продукцiя.

Науково�технiчною продукцiєю є завершенi науково�дослiд�
нi, проектнi, конструкторськi, технологiчнi роботи та послуги,
створення дослiдних зразкiв або партiй виробiв, необхiдних для
проведення НДДКР згiдно з вимогами, погодженими iз замов�
никами, що виконуються чи надаються суб’єктами господарю�
вання (науково�дослiдними, конструкторськими, проектно�ко�
нструкторськими i технологiчними установами, органiзацiями,
а також науково�дослiдними i конструкторськими пiдроздiлами
пiдприємств, установ i органiзацiй тощо).

Договiр може укладатися на виконання усього комплексу
робiт вiд дослiдження до впровадження у виробництво науко�
во�технiчної продукцiї, а також на її подальше технiчне супро�
водження (обслуговування).

У разi якщо науково�технiчна продукцiя є результатом iнi�
цiативних робiт, договiр укладається на її передачу, включаючи
надання послуг на її впровадження та освоєння.

Договори на створення i передачу науково�технiчної проду�
кцiї для державних потреб та за участi iноземних суб’єктiв гос�
подарювання укладаються i виконуються в порядку, встановле�
ному Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до закону.
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Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття iнвестицiй.
2. Що є об’єктами iнвестицiйної дiяльностi?
3. Хто є суб’єктами iнвестицiйної дiяльностi?
4. В яких формах здiйснюється державне регулювання iнвес�

тицiйної дiяльностi?
5. Назвiть форми реалiзацiї iнвестицiйної дiяльностi.
6. Дайте визначення поняття iнновацiйної дiяльностi.
7. Назвiть форми iнвестування iнновацiйної дiяльностi.
8. Дайте визначення поняття договору на створення i передачу

науково�технiчної продукцiї.
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß
ÁÀÍÊIÂÑÜÊÎ¯ ÄIßËÜÍÎÑÒI

§ 1. Поняття, види
та правове становище банкiв.
Банкiвськi операцiї та їх види

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 334 ГК банки — це фiнансовi устано�
ви, функцiями яких є залучення у вклади грошових коштiв гро�
мадян i юридичних осiб та розмiщення зазначених коштiв вiд
свого iменi, на власних умовах i на власний ризик, вiдкриття та
ведення банкiвських рахункiв громадян та юридичних осiб. Ви�
конання банками цих функцiй (здiйснення вiдповiдних банкiв�
ських операцiй) в сукупностi є банкiвською дiяльнiстю.

Дещо ширше визначення поняття «банк» мiстить ст. 1 Зако�
ну України вiд 7 грудня 2000 р. «Про банки i банкiвську дiяль�
нiсть», згiдно з якою банк — це юридична особа, яка має виключ�
не право на пiдставi лiцензiї Нацiонального банку України здiйс�
нювати у сукупностi такi операцiї: залучення у вклади грошових
коштiв фiзичних i юридичних осiб та розмiщення зазначених
коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик,
вiдкриття i ведення банкiвських рахункiв фiзичних та юридич�
них осiб. Вiд банкiв слiд вiдрiзняти фiнансовi установи — юри�
дичнi особи, якi проводять одну або кiлька операцiй, що можуть
виконуватися банками, за винятком залучення вкладiв.

Банкiвська система України складається з Нацiонального
банку України та iнших банкiв (державних i недержавних), що
створенi i дiють на територiї України вiдповiдно до закону (ч. 1
ст. 335 ГК).

Центральним банком України, особливим центральним орга�
ном державного управлiння є Нацiональний банк України. Його
юридичний статус, завдання, функцiї, повноваження i принципи
органiзацiї визначаються Конституцiєю України, Законом Украї�
ни вiд 1999 р. «Про Нацiональний банк України».

Вiдповiдно до Конституцiї України основною функцiєю На�
цiонального банку є забезпечення стабiльностi грошової одини�
цi України.



Крiм того, Нацiональний банк виконує такi функцiї:
— вiдповiдно до розроблених Радою Нацiонального банку

України Основних засад грошово�кредитної полiтики визначає
та проводить грошово�кредитну полiтику;

— монопольно здiйснює емiсiю нацiональної валюти Украї�
ни та органiзує її обiг;

— виступає кредитором останньої iнстанцiї для банкiв i ор�
ганiзує систему рефiнансування;

— встановлює для банкiв правила проведення банкiвських
операцiй, бухгалтерського облiку i звiтностi, захисту iнформа�
цiї, коштiв та майна;

— органiзовує створення та методологiчно забезпечує систе�
му грошово�кредитної i банкiвської статистичної iнформацiї та
статистики платiжного балансу;

— визначає систему, порядок i форми платежiв, у тому числi
мiж банками;

— визначає напрями розвитку сучасних електронних бан�
кiвських технологiй, створює, координує та контролює створен�
ня електронних платiжних засобiв, платiжних систем, автома�
тизацiї банкiвської дiяльностi та засобiв захисту банкiвської iн�
формацiї;

— здiйснює банкiвське регулювання та нагляд;
— веде Реєстр банкiв, їх фiлiй та представництв, валютних

бiрж, здiйснює лiцензування банкiвської дiяльностi та операцiй
у передбачених законами випадках;

— складає платiжний баланс, здiйснює його аналiз та прог�
нозування;

— представляє iнтереси України в центральних банках iн�
ших держав, мiжнародних банках та iнших кредитних уста�
новах, де спiвробiтництво здiйснюється на рiвнi центральних
банкiв;

— здiйснює вiдповiдно до визначених спецiальним законом
повноважень валютне регулювання, визначає порядок здiйснен�
ня платежiв в iноземнiй валютi, органiзовує i здiйснює валют�
ний контроль за комерцiйними банками та iншими кредитними
установами, якi отримали лiцензiю Нацiонального банку на здiйс�
нення операцiй з валютними цiнностями;

— забезпечує накопичення та зберiгання золотовалютних
резервiв та здiйснення операцiй з ними та банкiвськими ме�
талами;
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— аналiзує стан грошово�кредитних, фiнансових, цiнових та
валютних вiдносин;

— органiзує iнкасацiю та перевезення банкнот i монет та iн�
ших цiнностей, видає лiцензiї на право iнкасацiї та перевезення
банкнот i монет та iнших цiнностей;

— реалiзує державну полiтику з питань захисту державних
секретiв у системi Нацiонального банку;

— бере участь у пiдготовцi кадрiв для банкiвської системи
України;

— здiйснює iншi функцiї у фiнансово�кредитнiй сферi в ме�
жах своєї компетенцiї, визначеної законом.

Банки в Українi можуть функцiонувати як унiверсальнi або
як спецiалiзованi. За спецiалiзацiєю банки можуть бути ощад�
ними, iнвестицiйними, iпотечними, розрахунковими (клiринго�
вими)1.

Банки в Українi створюються у формi вiдкритого акцiонер�
ного товариства або кооперативного банку.

Законодавство про господарськi товариства та про коопера�
цiю поширюється на банки в частинi, що не суперечить ГК та
Закону «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» (ч. 5 ст. 336 ГК).

Певнi особливостi правового статусу мають державнi банки,
тобто банки, сто вiдсоткiв статутного капiталу яких належать
державi.

Як встановлено ч. 1 ст. 337 ГК, державним є банк, створений
за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України на основi державної
власностi.

В законi про Державний бюджет України на вiдповiдний
рiк передбачаються витрати на формування статутного капiта�
лу державного банку. Кабiнет Мiнiстрiв України зобов’язаний
отримати позитивний висновок Нацiонального банку України з
приводу намiру заснування державного банку. Отримання вис�
новку Нацiонального банку України є обов’язковим також у ра�
зi лiквiдацiї (реорганiзацiї) державного банку, за винятком його
лiквiдацiї внаслiдок неплатоспроможностi.

Статут та дiяльнiсть державного банку мають вiдповiдати
вимогам ГК, Закону «Про банки та банкiвську дiяльнiсть», iн�
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ших законiв України та нормативно�правових актiв Нацiональ�
ного банку України.

Статут державного банку затверджується постановою Кабi�
нету Мiнiстрiв України.

Держава здiйснює та реалiзує повноваження власника щодо
акцiй (паїв), якi їй належать у статутному капiталi державного
банку, через органи управлiння державного банку.

Органами управлiння державного банку є наглядова рада та
правлiння банку.

Органом контролю державного банку є ревiзiйна комiсiя, пер�
сональний та кiлькiсний склад якої визначаються наглядовою
радою державного банку.

Особливий порядок створення встановлено законом для ко�
оперативного банку (ст. 338 ГК, ст. 8 Закону «Про банки i бан�
кiвську дiяльнiсть) та банку з iноземним капiталом, тобто бан�
ку, у якому частка капiталу, що належить хоча б одному нере�
зиденту, перевищує 10 вiдсоткiв (ст. 21 Закону «Про банки i
банкiвську дiяльнiсть»).

Мiнiмальний розмiр статутного капiталу на час реєстрацiї
банку має бути повнiстю сплачений та не може бути менше
10 млн євро.

Нацiональний банк встановлює вимоги щодо мiнiмального
розмiру статутного капiталу банку тiльки на час створення i ре�
єстрацiї банкiв для забезпечення стабiльної дiяльностi банку та
виконання ним банкiвських операцiй.

Формування та збiльшення статутного капiталу банку мо�
же здiйснюватися виключно шляхом грошових внескiв учас�
никiв.

Державна реєстрацiя банкiв здiйснюється Нацiональним
банком України вiдповiдно до вимог Закону «Про банки i бан�
кiвську дiяльнiсть» та Положення про порядок створення i дер�
жавної реєстрацiї банкiв, вiдкриття їх фiлiй, представництв, вiд�
дiлень, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального бан�
ку України вiд 31 серпня 2001 р. № 3751.

Для державної реєстрацiї банку уповноважена засновника�
ми особа або голова спостережної ради подає до територiально�
го управлiння Нацiонального банку за мiсцем створення банку
такi документи:
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а) заяву про реєстрацiю банку, засвiдчену пiдписом уповно�
важеної особи або голови спостережної (наглядової) ради;

б) установчий договiр, пiдписаний засновниками (учасни�
ками) банку та засвiдчений вiдбитком їх печатки. Пiдписи фi�
зичних осiб — засновникiв (учасникiв) засвiдчуються в нотарi�
альному порядку.

Для реєстрацiї державного та кооперативного банкiв уста�
новчий договiр не подається;

в) статут банку, затверджений установчими зборами (збо�
рами учасникiв) i пiдписаний головою правлiння банку. Статут
державного банку затверджується постановою Кабiнету Мiнi�
стрiв України i має вiдповiдати вимогам Законiв України «Про
банки i банкiвську дiяльнiсть», «Про господарськi товариства»
та iнших законодавчих актiв;

г) протокол установчих зборiв (зборiв учасникiв), пiдписа�
ний головою та секретарем зборiв, у якому зазначаються мiсце
та дата проведення зборiв, їх правочиннiсть, порядок денний,
порядок голосування. Протокол має мiстити: рiшення про ство�
рення банку, прийняття статуту, обрання спостережної ради
банку i ревiзiйної комiсiї, призначення голови правлiння (ра�
ди директорiв), головного бухгалтера та членiв правлiння банку
(ради банку) та уповноваженої особи, вiдповiдальної за реєст�
рацiю банку в Нацiональному банку, iншi положення вiдповiд�
но до чинного законодавства України. У разi створення держав�
ного банку подається постанова Кабiнету Мiнiстрiв України про
створення державного банку;

ґ) бiзнес�план, що визначає види дiяльностi, якi банк планує
здiйснювати, на поточний рiк i стратегiю дiяльностi на наступнi
три роки (на кожен рiк окремо), що засвiдчений пiдписами за�
сновникiв банку та/або головою спостережної ради;

д) вiдомостi про склад спостережної (наглядової) ради, прав�
лiння (ради директорiв), ревiзiйної комiсiї;

е) документи, що дають змогу зробити висновок про бездо�
ганну дiлову репутацiю голови, його заступникiв та членiв спо�
стережної (наглядової) ради банку;

є) копiю звiту про наслiдки пiдписки на акцiї (для банку, що
створюється у формi вiдкритого акцiонерного товариства), за�
реєстрованого Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондо�
вого ринку з доданням перелiку акцiонерiв банку. У перелiку
зазначаються повне найменування акцiонера, його мiсцезнахо�
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дження, платiжнi реквiзити, паспортнi данi (для фiзичних осiб)
та кiлькiсть акцiй, на якi вiн пiдписався, їх загальна вартiсть i
частка у статутному капiталi банку;

ж) угоду про передавання примiщення у власнiсть (шляхом
дарування, продажу тощо) для розмiщення банку за пiдписом
уповноваженої за установчим договором особи або договiр орен�
ди примiщення на строк не менше нiж п’ять рокiв у разi його
укладення;

з) документи, що дають можливiсть зробити висновок про
професiйну придатнiсть i бездоганну дiлову репутацiю голови та
його заступникiв, членiв виконавчого органу (правлiння або ра�
ди директорiв) i головного бухгалтера, його заступникiв, канди�
датури яких вiдповiдають встановленим вимогам;

и) копiї платiжних документiв про здiйснення юридични�
ми та фiзичними особами�учасниками банку сплати внескiв до
статутного капiталу (подаються не пiзнiше нiж за 15 робочих
днiв до закiнчення строку, встановленого Законом для розгля�
ду документiв (визначених цим пунктом) та державної реєстра�
цiї банку);

i) висновки аудиторських фiрм (аудиторiв), що складенi за
пiдсумками проведеної за станом на конкретну дату перевiрки
фiнансової звiтностi юридичних осiб�учасникiв банку, незалеж�
но вiд їх органiзацiйно�правової форми та форми власностi, якi
зобов’язанi вести бухгалтерський облiк i подавати фiнансову
звiтнiсть згiдно з чинним законодавством України;

ї) фiзичнi особи — учасники банку, якi вносять кошти до
статутного капiталу банку в розмiрi, що дорiвнює чи перевищує
80 тис. грн. (або в iноземнiй вiльно конвертованiй валютi, еквi�
валент якої дорiвнює чи перевищує 80 тис. грн., — для фiзичних
осiб — iноземцiв), для пiдтвердження наявностi доходiв у до�
статньому розмiрi для внесення до статутного капiталу банку та
джерел походження цих коштiв подають довiдки Державної по�
даткової адмiнiстрацiї України про доходи за останнiй звiтний
перiод (рiк) (або довiдку компетентного органу країни прожи�
вання iноземця про його доходи за останнiй звiтний перiод (рiк),
або довiдку банку, у якому вiдкрито рахунок, про наявнiсть кош�
тiв на рахунку фiзичної особи — iноземця на дату їх перераху�
вання);

й) фiнансову звiтнiсть юридичних осiб�учасникiв банку, якi
матимуть iстотну участь у банку, за останнi чотири звiтних пе�
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рiоди (квартали), а також за станом на перше число мiсяця, у
якому вносяться кошти до статутного капiталу банку, засвiдче�
нi пiдписами керiвника та головного бухгалтера (за наявностi
посади), а також вiдбитком печатки юридичної особи;

к) установчi документи учасникiв банку (нотарiально засвiд�
ченi копiї);

л) копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю учасникiв, за�
свiдчену в нотарiальному порядку;

м) копiю лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв i фон�
дового ринку на здiйснення дiяльностi зберiгача або торговця
цiнними паперами засновникiв (акцiонерiв), учасникiв банку
(якщо вони здiйснюють таку дiяльнiсть);

н) копiю рiшення органiв Антимонопольного комiтету Украї�
ни про надання згоди на створення вiдповiдного банку у випад�
ках, передбачених чинним законодавством України;

о) документи, якi пiдтверджують дiлову репутацiю юридич�
них осiб�учасникiв банку (крiм мiсцевого кооперативного бан�
ку), якi мають iстотну участь;

п) копiї установчих документiв власникiв iстотної участi в
юридичнiй особi�учаснику банку, яка матиме iстотну участь у
банку, засвiдченi в нотарiальному порядку, їх фiнансову звiт�
нiсть за останнi чотири звiтних перiоди (квартали) та висновки
аудиторських фiрм (аудиторiв) про пiдтвердження їх звiтностi
за останнiй звiтний перiод (квартал);

р) анкету згiдно з додатком 13, заповнену фiзичною особою,
яка має iстотну участь в юридичнiй особi�учаснику банку, який
матиме iстотну участь у банку;

с) документи, що пiдтверджують дiлову репутацiю фiзич�
них осiб�учасникiв банку (крiм мiсцевого кооперативного бан�
ку), якi матимуть iстотну участь у банку;

т) копiю платiжного документа про внесення плати за дер�
жавну реєстрацiю банку.

Нацiональний банк приймає рiшення про державну реєст�
рацiю банку або про вiдмову в державнiй реєстрацiї банку не
пiзнiше нiж за три мiсяцi з часу подання повного пакета доку�
ментiв.

Рiшення про державну реєстрацiю банку з iноземним капi�
талом приймає Правлiння Нацiонального банку, а про реєстра�
цiю iнших банкiв — Комiсiя Нацiонального банку.
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Реєстрацiя банкiв здiйснюється шляхом внесення вiдповiд�
ного запису до Державного реєстру банкiв, пiсля чого банк на�
буває статусу юридичної особи.

Нацiональний банк України видає банку свiдоцтво про його
державну реєстрацiю за встановленою ним формою.

За наявностi пiдстав, зазначених у статтi 18 Закону «Про
банки i банкiвську дiяльнiсть», Нацiональний банк може вiдмо�
вити в державнiй реєстрацiї банку.

Банк має право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть тiльки
пiсля отримання банкiвської лiцензiї, що надається вiдповiдно
до Закону та Положення про порядок видачi банкам банкiв�
ських лiцензiй, письмових дозволiв та лiцензiй на виконання
окремих операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiо�
нального банку України вiд 17 липня 2001 р. № 2751.

Без отримання банкiвської лiцензiї не дозволяється здiйсню�
вати одночасно дiяльнiсть по залученню вкладiв та iнших кош�
тiв, що пiдлягають поверненню, i наданню кредитiв, а також ве�
сти рахунки. Особи, виннi у здiйсненнi банкiвської дiяльностi
без банкiвської лiцензiї, несуть кримiнальну, цивiльну чи адмi�
нiстративну вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

Банкiвська лiцензiя надається Нацiональним банком Украї�
ни на пiдставi клопотання банку за наявностi документiв, що
пiдтверджують:

наявнiсть сплаченого та зареєстрованого пiдписного капiта�
лу банку у розмiрi, що встановлюється законом;

забезпеченiсть банку належним банкiвським обладнанням,
комп’ютерною технiкою, програмним забезпеченням та комунi�
кацiйними засобами, потрiбними для здiйснення банкiвських
операцiй i захисту iнформацiї/документiв вiд пiдроблення, ви�
кривлення та знищення, ведення бухгалтерського облiку та скла�
дання щоденного балансу i вiдповiдної статистичної звiтностi, а
також якiсного проведення розрахункiв та участi в системi елект�
ронних платежiв Нацiонального банку, що вiдповiдають вимо�
гам нормативно�правових актiв Нацiонального банку, а також
нормативно�правових актiв Фонду гарантування вкладiв фiзич�
них осiб щодо порядку формування i ведення бази даних про
вкладникiв — фiзичних осiб та надання звiтностi;
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наявнiсть у банку примiщення (у тому числi касового вузла,
сховища), технiчний стан та органiзацiя охорони якого вiдпо�
вiдають вимогам нормативно�правових актiв Нацiонального
банку;

наявнiсть як мiнiмум трьох осiб, призначених членами пра�
влiння (ради директорiв) банку, якi мають вiдповiдну освiту та
досвiд, необхiдний для управлiння банком.

Нацiональний банк України може вiдмовити у наданнi лi�
цензiї, якщо зазначенi у цiй статтi умови не виконанi банком
протягом одного року з дати державної реєстрацiї банку. В та�
кому разi державна реєстрацiя банку скасовується i банк лiквi�
дується.

Рiшення про надання банкiвської лiцензiї чи про вiдмову у
її наданнi приймається Нацiональним банком України протя�
гом одного мiсяця з дня отримання повного пакета документiв,
зазначених у статтi 18 Закону.

Банкiвська лiцензiя не може передаватися третiм особам.
На пiдставi банкiвської лiцензiї банки мають право здiйсню�

вати такi банкiвськi операцiї:
1) приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзич�

них осiб;
2) вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв�

кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих ра�
хункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування кош�
тiв на них;

3) розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних
умовах та на власний ризик (ч. 1 ст. 47 Закону «Про банки i бан�
кiвську дiяльнiсть»).

Банк, крiм зазначених операцiй, має право здiйснювати такi
операцiї та угоди:

1) операцiї з валютними цiнностями;
2) емiсiю власних цiнних паперiв;
3) органiзацiю купiвлi та продажу цiнних паперiв за дору�

ченням клiєнтiв;
4) здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого

iменi (включаючи андеррайтинг);
5) надання гарантiй i поручительств та iнших зобов’язань вiд

третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;
6) придбання права вимоги на виконання зобов’язань у гро�

шовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаю�
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чи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв
(факторинг);

7) лiзинг;
8) послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду

сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;
9) випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв

та iнших оборотних платiжних iнструментiв;
10) випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення опе�

рацiй з використанням цих карток;
11) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг що�

до банкiвських операцiй (ч. 2 ст. 47 Закону).
Операцiї, визначенi пунктами 1—3 ч. 1 ст. 47 Закону, нале�

жать до виключно банкiвських операцiй, здiйснювати якi у су�
купностi дозволяється тiльки юридичним особам, якi мають
банкiвську лiцензiю. Iншi юридичнi особи мають право здiйс�
нювати операцiї, визначенi пунктами 2, 3 ч. 1 ст. 47 Закону, на
пiдставi лiцензiї на здiйснення окремих банкiвських операцiй, а
iншi операцiї та угоди, передбаченi цiєю статтею, вони можуть
здiйснювати у порядку, визначеному законами України.

За умови отримання письмового дозволу Нацiонального
банку України банки також мають право здiйснювати такi опе�
рацiї:

1) здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших
юридичних осiб;

2) здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження)
державної та iншої грошової лотереї;

3) перевезення валютних цiнностей та iнкасацiю коштiв;
4) операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
з iнструментами грошового ринку;
з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiд�

сотках;
з фiнансовими ф’ючерсами та опцiонами;
5) довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за до�

говорами з юридичними та фiзичними особами;
6) депозитарну дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв влас�

никiв iменних цiнних паперiв.
Нацiональний банк України встановлює порядок надання

банкам дозволу на здiйснення операцiй, визначених пункта�
ми 1—4 ч. 2 ст. 47 Закону. Дозвiл надається, якщо:
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1) рiвень регулятивного капiталу банку вiдповiдає вимогам
Нацiонального банку України, що пiдтверджується незалежним
аудитором;

2) банк не є об’єктом застосування заходiв впливу;
3) банком подано план, за яким вiн буде здiйснювати таку

дiяльнiсть, i цей план схвалений Нацiональним банком України;
4) Нацiональний банк України дiйшов висновку, що банк

має достатнi фiнансовi можливостi i вiдповiдних спецiалiстiв для
здiйснення такої дiяльностi.

Банк має право здiйснювати iншi угоди згiдно iз законодав�
ством України.

Нацiональний банк України має право встановити спецi�
альнi вимоги, включаючи вимоги щодо пiдвищення рiвня ре�
гулятивного капiталу банку чи iнших економiчних нормати�
вiв, стосовно певного виду дiяльностi, передбаченого у ст. 47
Закону.

Банки самостiйно встановлюють процентнi ставки та комi�
сiйну винагороду по своїх операцiях.

§ 2. Поняття та види кредиту.
Кредитний договiр

В юридичнiй лiтературi пiд кредитними правовiдносинами
розумiють всi кредитнi вiдносини, що виникають при наданнi
(передачi, використаннi i поверненнi) грошових коштiв або iн�
ших речей, визначених родовими ознаками, на умовах повер�
нення.

Стаття 1 Закону «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» визна�
чає банкiвський кредит як будь�яке зобов’язання банку нада�
ти певну суму грошей, будь�яка гарантiя, будь�яке зобов’язан�
ня придбати право вимоги боргу, будь�яке продовження строку
погашення боргу, яке надано в обмiн на зобов’язання боржника
щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на
сплату процентiв та iнших зборiв з такої суми;

Згiдно з ч. 1 ст. 345 ГК кредитнi операцiї полягають у розмi�
щеннi банками вiд свого iменi, на власних умовах та на власний
ризик залучених коштiв юридичних осiб (позичальникiв) та гро�
мадян. Кредитними визнаються операцiї, визначенi як такi За�
коном «Про банки i банкiвську дiяльнiсть».
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Вiдповiдно до ст. 47, 49 Закону «Про банки i банкiвську дiяль�
нiсть» до кредитних вiдносяться наступнi операцiї:

— розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних
умовах та на власний ризик;

— органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дору�
ченням клiєнтiв;

— здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого
iменi (включаючи андеррайтинг);

— надання гарантiй i поручительств та iнших зобов’язань вiд
третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

— придбання права вимоги на виконання зобов’язань у гро�
шовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаю�
чи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв
(факторинг);

— лiзинг.
Суб’єкти господарської дiяльностi можуть використовувати

такi форми кредиту: банкiвський, комерцiйний, лiзинговий, iпо�
течний, бланковий, консорцiумний.

Кредити, якi надаються банками, подiляються:
за строками користування на:
а) короткостроковi — до 1 року; можуть надаватися банками

у разi тимчасових фiнансових труднощiв, що виникають у зв’яз�
ку з витратами виробництва та обiгу, не забезпечених надходжен�
ням коштiв у вiдповiдному перiодi;

б) середньостроковi — до 3 рокiв; можуть надаватися на опла�
ту обладнання, поточнi витрати, на фiнансування капiтальних
вкладень;

в) довгостроковi — понад 3 роки; можуть надаватися для фор�
мування основних фондiв. Об’єктами кредитування можуть бу�
ти капiтальнi витрати на реконструкцiю, модернiзацiю та роз�
ширення вже дiючих основних фондiв, на нове будiвництво, на
приватизацiю та iн.;

за способом забезпечення на:
а) забезпеченi заставою (майном, майновими правами, цiн�

ними паперами);
б) гарантованi (банками, фiнансами чи майном третьої особи);
в) з iншим забезпеченням (поручительство,свiдоцтво стра�

хової органiзацiї);
г) незабезпеченi (бланковi);
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за ступенем ризику на:
а) стандартнi кредити;
б) кредити з пiдвищеним ризиком;
за методами надання на:
а) кредити, що надаються у разовому порядку;
б) кредити, що надаються вiдповiдно до кредитної лiнiї. Пiд

кредитною лiнiєю розумiється згода банку�кредитора надати
кредит у майбутньому в розмiрах, якi не перевищують заздале�
гiдь обумовленi розмiри за певний вiдрiзок часу без проведення
додаткових спецiальних переговорiв;

в) гарантiйнi (iз заздалегiдь обумовленою датою надання, за
потребою, iз стягненням комiсiї за зобов’язання);

за строками погашення на:
а) кредити, що погашаються водночас;
б) кредити, що погашаються у розстрочку;
в) кредити, що погашаються достроково (на вимогу креди�

тора або за заявою позичальника);
г) кредити, що погашаються з регресiєю платежiв;
д) кредити, що погашаються пiсля обумовленого перiоду

(мiсяця, кварталу).
Кредити банкiв можуть розрiзнятися також за iншими умо�

вами надання, користування або погашення (ч. 2 ст. 347 ГК)
Процес банкiвського кредитування здiйснюється на прин�

ципах забезпеченостi, повернення, строковостi, платностi та цi�
льової спрямованостi.

Принцип забезпеченостi кредиту передбачає наявнiсть у ба�
нку права для захисту своїх iнтересiв, недопущення збиткiв вiд
неповернення боргу через неплатоспроможнiсть позичальника.
Принципи повернення, строковостi та платностi означають, що
кредит має бути повернений позичальником банку у визначений
у кредитному договорi строк з вiдповiдною платою за його ко�
ристування. Цiльовий характер використання передбачає вкла�
дення позичкових коштiв з конкретною метою, визначеною кре�
дитним договором.

Комерцiйний кредит є товарною формою кредиту, яка ви�
значає вiдносини з питань перерозподiлу матерiальних фондiв
i характеризує кредитну угоду мiж двома суб’єктами господар�
ської дiяльностi. Учасники кредитних вiдносин при комерцiй�
ному кредитi регулюють свої стосунки i можуть використову�
вати платiжнi засоби у виглядi векселiв.
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Погашення комерцiйного кредиту може здiйснюватися шля�
хом:

оплати боржником за векселем;
передачi векселя вiдповiдно до чинного законодавства iншiй

юридичнiй особi (крiм банкiв та iнших кредитних установ);
переоформлення комерцiйного кредиту на банкiвський.
Лiзинговий кредит — це вiдносини мiж юридичними особа�

ми, якi виникають у разi оренди майна i супроводжуються укла�
денням лiзингової угоди.

Iпотечний кредит — це особливий вид вiдносин з приводу
надання кредитiв пiд заставу нерухомого майна.

Консорцiумний кредит — це форма кредиту, що надається
банкiвським консорцiумом шляхом:

а) акумулювання кредитних ресурсiв у визначеному банку з
подальшим наданням кредиту позичальникам;

б) гарантування загальної суми кредиту провiдним банком
або групою банкiв;

в) змiни гарантованих банками�учасниками квот кредитних
ресурсiв за рахунок залучення iнших банкiв для участi в консор�
цiумнiй операцiї.

Банкам забороняється прямо чи опосередковано надавати
кредити для придбання власних цiнних паперiв. Використання
цiнних паперiв власної емiсiї для забезпечення кредитiв можли�
ве з дозволу Нацiонального банку України.

Банк зобов’язаний при наданнi кредитiв додержуватись
основних принципiв кредитування, у тому числi перевiряти кре�
дитоспроможнiсть позичальникiв та наявнiсть забезпечення кре�
дитiв, додержуватись встановлених Нацiональним банком Украї�
ни вимог щодо концентрацiї ризикiв.

Банк не може надавати кредити пiд процент, ставка якого
є нижчою вiд процентної ставки за кредитами, якi бере сам банк,
i процентної ставки, що виплачується ним по депозитах. Виня�
ток можна робити лише у разi, якщо при здiйсненнi такої опера�
цiї банк не матиме збиткiв.

Банк має право видавати бланковi кредити за умов додер�
жання економiчних нормативiв.

Надання безпроцентних кредитiв забороняється, за винят�
ком передбачених законом випадкiв.

У разi несвоєчасного погашення кредиту або вiдсоткiв за
його користування банк має право видавати наказ про при�
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мусову оплату боргового зобов’язання, якщо це передбачено
угодою.

Згiдно з ч. 2 ст. 345 ГК кредитнi вiдносини здiйснюються на
пiдставi кредитного договору, що укладається мiж кредитором
(в ч. 1 ст. 1054 ЦК ця сторона кредитного договору називається
кредитодавцем — В.Щ.) i позичальником у письмовiй формi.
Кредитний договiр, укладений з недодержанням письмової фор�
ми, є нiкчемним (ч. 2 ст. 1055 ЦК).

У кредитному договорi передбачаються мета, сума i строк
кредиту, умови i порядок його видачi та погашення, види забез�
печення зобов’язань позичальника, вiдсотковi ставки, порядок
плати за кредит, права i вiдповiдальнiсть сторiн щодо видачi та
погашення кредиту (ч. 2 ст. 345 ГК).

Суб’єкти господарювання — резиденти України — вiдповiд�
но до ст. 4 Закону «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» ма�
ють право на отримання кредитiв вiд iноземних суб’єктiв госпо�
дарської дiяльностi. Кредити в iноземнiй валютi надаються юри�
дичним особам�резидентам, фiзичним особам�резидентам, якi
займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, резидентам за опера�
цiями, що здiйснюються ними з використанням платiжних кар�
ток мiжнародних платiжних систем, та юридичним особам�не�
резидентам — банкiвським установам.

Позичальники погашають отриманi кредити в iноземнiй ва�
лютi за рахунок валютних надходжень вiд усiх видiв зовнiшньо�
економiчної дiяльностi. Для погашення кредитiв може бути ви�
користана iноземна валюта, придбана на мiжбанкiвському ва�
лютному ринку України.

Вiдповiдно до п. 4 ст. 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв Украї�
ни вiд 19 лютого 1993 р. № 15�93 «Про систему валютного ре�
гулювання i валютного контролю»1 одержання резидентами
кредитiв в iноземнiй валютi, якщо термiн i суми таких кредитiв
перевищують встановленi законодавством межi, потребують iн�
дивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку України. Згiдно iз
встановленим порядком уповноважений банк, що має лiцензiю
на право здiйснення операцiй з валютними цiнностями, може за�
лучати кредитнi ресурси вiд iноземних банкiв�кореспондентiв
без отримання лiцензiї НБУ термiном до одного року. Iншi ре�
зиденти�позичальники повиннi отримати лiцензiю у порядку,
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встановленому Положенням про порядок надання резидентам
України iндивiдуальних лiцензiй та свiдоцтв про реєстрацiю на
одержання кредитiв в iноземнiй валютi вiд iноземних кредито�
рiв, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 29 грудня 1995 р. № 329 (iз змiнами i доповнення�
ми вiд 7 травня 1997 р).

Для отримання iндивiдуальної лiцензiї резидент�позичаль�
ник (крiм уповноваженого банку) повинен подати в НБУ:

клопотання позичальника�резидента;
лист уповноваженого банку на адресу Нацiонального банку

України зi згодою на обслуговування кредиту, iз зазначенням
реквiзитiв рахунку, на який буде здiйснюватися переказ валют�
них коштiв, та з експертним висновком банку щодо кредитного
проекту (у виглядi додатка до листа), пiдготовленого на пiдста�
вi документiв позичальника, зазначених у Положеннi, а саме:

— копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю, засвiдченої нота�
рiально чи органом, який видав свiдоцтво про державну реєст�
рацiю, та один з примiрникiв належним чином оформленого та
затвердженого статуту або його копiю, засвiдчену нотарiально;

— копiї кредитної угоди;
— технiко�економiчного обгрунтування потреби в одержан�

нi кредиту;
— розрахункiв окупностi кредиту;
— графiка погашення заборгованостi за кредитом (з ураху�

ванням процентiв);
— висновку аудиторської органiзацiї про фiнансовий стан

позичальника;
— копiї балансу позичальника на останню звiтну дату, засвiд�

ченої органом державної податкової служби;
— копiй контрактiв, що забезпечують реалiзацiю кредитного

проекту;
— лiцензiй чи iнших дозволiв на експорт продукцiї вiдносно

цього проекту, якi встановленi державними органами;
— iнформацiї чи документа про забезпечення кредиту, якщо

таке передбачено кредитною угодою.
Якщо резидент�позичальник є державним пiдприємством,

йому необхiдно додатково подати клопотання вiдповiдного дер�
жавного органу про отримання кредиту, а якщо кредитною уго�
дою передбачена застава майна, письмову згоду органу, уповно�
важеного управляти цим майном, на передачу його в заставу.
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Уповноважений банк для одержання свiдоцтва про реєстра�
цiю подає до Нацiонального банку України клопотання банку
та кредитну угоду з нерезидентом з графiком погашення забор�
гованостi за кредитом.

Iндивiдуальна лiцензiя чи свiдоцтво про реєстрацiю вида�
ється резиденту�позичальнику для реалiзацiї тiльки одного кре�
дитного проекту i не може бути пiдставою для залучення iншо�
го проекту чи збiльшення суми кредиту та здiйснення iнших ва�
лютних операцiй.

Iндивiдуальна лiцензiя дiйсна на весь час користування кре�
дитом, якщо протягом 60�ти днiв з дати її видачi позичальник
одержав кредит повнiстю або його частку. При неможливостi з
поважних причин розпочати освоєння кредиту в цей термiн ре�
зидент�позичальник може звернутися до Нацiонального банку
України з обгрунтованим клопотанням на подовження строку
дiї iндивiдуальної лiцензiї за умови подання позитивного кло�
потання уповноваженого банку з цього приводу.

Уповноваженому банку для отримання iндивiдуальної лiцен�
зiї на залучення кредитних ресурсiв вiд iноземних банкiв�ко�
респондентiв термiном понад один рiк необхiдно подати Нацiо�
нальному банку України клопотання i кредитну угоду з нере�
зидентом iз зазначенням графiка погашення заборгованостi по
кредиту.

Отримання резидентом�позичальником кредиту в iнозем�
нiй валютi вiд iноземного кредитора без iндивiдуальної лiцензiї
НБУ тягне за собою застосування передбаченого ст. 16 Декрету
Кабiнету Мiнiстрiв України «Про систему валютного регулю�
вання i валютного контролю» штрафу у сумi, еквiвалентнiй су�
мi одержаного кредиту, перерахованiй у валюту України за кур�
сом НБУ на день здiйснення операцiї.

Важливе значення в регулюваннi вiдносин щодо отримання
кредитiв резидентами вiд нерезидентiв та надання резидентами
позик має Положення про порядок отримання резидентами
кредитiв, позик в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв i надання
резидентами позик в iноземнiй валютi нерезидентам, затвер�
джене постановою Нацiонального банку України вiд 17 черв�
ня 2004 р. № 2701.Зазначене Положення встановлює порядок
отримання резидентами кредитiв, позик в iноземнiй валютi вiд
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нерезидентiв, у тому числi порядок реєстрацiї договорiв, якi пе�
редбачають виконання резидентами боргових зобов’язань пе�
ред нерезидентами за залученими вiд нерезидентiв кредитами,
позиками в iноземнiй валютi (далi — договори), та видачi рези�
дентам реєстрацiйних свiдоцтв про здiйснення валютних опера�
цiй за такими договорами, а також порядок надання резидента�
ми позик в iноземнiй валютi нерезидентам i видачi резидентам
iндивiдуальних лiцензiй Нацiонального банку на переказуван�
ня за межi України iноземної валюти з метою надання резиден�
тами позик в iноземнiй валютi нерезидентам.

Контроль за погашенням кредиту, отриманого резидентом
України в iноземнiй валютi вiд iноземного iнвестора, поклада�
ється на уповноважений банк.

§ 3. Порядок вiдкриття рахункiв
у банках

Рахунки юридичної особи, що є клiєнтом банку, вiдкрива�
ються в установах банкiв за мiсцем її реєстрацiї чи в будь�якому
банку на територiї України за згодою сторiн.

Так, згiдно з ст. 6 Закону України «Про платiжнi системи та
переказ грошей в Українi» банки мають право вiдкривати рахун�
ки резидентам України (юридичним особам, їх вiдокремленим
пiдроздiлам, фiзичним особам), нерезидентам України (юридич�
ним особам — iнвесторам, представництвам юридичних осiб в
Українi та фiзичним особам).

Банки мають право вiдкривати своїм клiєнтам (крiм iнших
банкiв) вкладнi (депозитнi) та поточнi рахунки.

Вкладний (депозитний) рахунок — рахунок, що вiдкриваєть�
ся банком клiєнту на договiрнiй основi для зберiгання грошей,
що передаються клiєнтом банку в управлiння на встановлений
строк та пiд визначений процент вiдповiдно до умов договору.

Поточний рахунок — рахунок, що вiдкривається банком клi�
єнту на договiрнiй основi для зберiгання грошей та для здiйс�
нення усiх видiв операцiй за цим рахунком вiдповiдно до умов
договору та вимог законодавства України.

Платник може розпоряджатися грошима, що зберiгаються на
його поточному рахунку, за допомогою платiжних iнструментiв,
зокрема платiжної картки.
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Особливостi режимiв функцiонування вкладних (депозит�
них) та поточних рахункiв визначаються нормативно�право�
вими актами Нацiонального банку України та договорами, що
укладаються клiєнтами та обслуговуючими їх банками.

Зарахування грошей на рахунок клiєнта здiйснюється як
шляхом внесення їх у готiвковiй формi, так i шляхом переказу
грошей у безготiвковiй формi з iнших рахункiв.

Банки мають право вiдкривати своїм клiєнтам — iншим бан�
кам кореспондентськi рахунки.

Кореспондентський рахунок — це рахунок, що вiдкривається
банку для здiйснення розрахункiв, якi виконує за дорученням
та за рахунок цього банку той банк, в якому вiдкривається цей
рахунок.

Вiдкриття кореспондентських рахункiв банками iншим бан�
кам здiйснюється шляхом встановлення мiж ними кореспон�
дентських вiдносин у порядку, що визначається Нацiональним
банком України, та на пiдставi вiдповiдного договору.

Вiдкриття поточних i вкладних (депозитних) рахункiв здiй�
снюється вiдповiдно до положень ГК та ЦК України, ст. 7 Зако�
ну України «Про платiжнi системи та переказ грошей в Украї�
нi», ст. 51 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»
на умовах, викладених в Iнструкцiї про порядок вiдкриття, ви�
користання i закриття рахункiв в нацiональнiй та iноземних ва�
лютах, затвердженiй постановою Правлiння Нацiонального бан�
ку України вiд 12 листопада 2003 р. № 4921.

Вiдповiдно до зазначеної Iнструкцiї поточнi рахунки вiд�
криваються банком клiєнту на договiрнiй основi для зберiгання
грошей i здiйснення розрахунково�касових операцiй за допомо�
гою платiжних iнструментiв вiдповiдно до умов договору та ви�
мог законодавства України.

До поточних рахункiв також належать:
рахунки за спецiальними режимами їх використання, що вiд�

криваються у випадках, передбачених законами України або ак�
тами Кабiнету Мiнiстрiв України;

поточнi рахунки типу «Н», що вiдкриваються в нацiональ�
нiй валютi офiцiйним представництвам i представництвам юри�
дичних осiб�нерезидентiв, якi не займаються пiдприємницькою
дiяльнiстю на територiї України;
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поточнi рахунки типу «П», що вiдкриваються в нацiональ�
нiй валютi постiйним представництвам;

картковi рахунки, що вiдкриваються для облiку операцiй за
платiжними картками вiдповiдно до вимог цiєї Iнструкцiї. Опе�
рацiї за цими рахунками здiйснюються з урахуванням особли�
востей, визначених цiєю Iнструкцiєю та вiдповiдними норма�
тивно�правовими актами Нацiонального банку, що регулюють
здiйснення операцiй iз застосуванням платiжних карток;

поточнi (накопичувальнi) рахунки виборчих фондiв;
iнвестицiйнi рахунки, що вiдкриваються нерезидентам�iнвес�

торам в уповноважених банках України вiдповiдно до вимог цiєї
Iнструкцiї для здiйснення iнвестицiйної дiяльностi в Українi, а
також для повернення iноземної iнвестицiї та прибуткiв, дохо�
дiв, iнших коштiв, одержаних iноземним iнвестором вiд iнвес�
тицiйної дiяльностi в Українi.

Вкладний (депозитний) рахунок — це рахунок, що вiдкрива�
ється банком клiєнту на договiрнiй основi для зберiгання гро�
шей, що передаються клiєнтом в управлiння на встановлений
строк або без зазначення такого строку пiд визначений процент
i пiдлягають поверненню клiєнту вiдповiдно до законодавства
України та умов договору.

До вкладних (депозитних) рахункiв також належать пенсiй�
нi депозитнi рахунки, що вiдкриваються фiзичним особам вiд�
повiдно до Закону України «Про недержавне пенсiйне забезпе�
чення» для накопичення заощаджень на виплату пенсiї.

Якщо суб’єкт господарювання не має в цьому банку рахун�
кiв, то вiдкриття йому поточного рахунку здiйснюється в тако�
му порядку.

Особи (особа), якi (яка) вiд iменi юридичної особи або вiдо�
кремленого пiдроздiлу вiдкривають поточний рахунок, мають:

пред’явити паспорт або документ, що його замiнює, i доку�
менти, що пiдтверджують їх повноваження. Фiзичнi особи — ре�
зиденти додатково пред’являють документ, виданий вiдповiдним
органом державної податкової служби, що засвiдчує присвоєн�
ня їм iдентифiкацiйного номера платника податкiв;

подати документи (копiї документiв, засвiдченi в установ�
леному порядку), визначенi цiєю главою Iнструкцiї.

На пiдставi зазначених вище документiв уповноважений пра�
цiвник банку здiйснює iдентифiкацiю клiєнта та осiб, уповнова�
жених розпоряджатися поточним рахунком.
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Мiж банком i клiєнтом укладається в письмовiй формi дого�
вiр банкiвського рахунку.

Якщо юридична особа не має рахунку в цьому банку, то для
вiдкриття їй поточного рахунку потрiбно подати такi документи:

заяву про вiдкриття поточного рахунку. Заяву пiдписують
керiвник i головний бухгалтер юридичної особи. Якщо в штат�
ному розписi немає посади головного бухгалтера або iншої осо�
би, на яку покладено функцiю ведення бухгалтерського облiку
та звiтностi, то заяву пiдписує лише керiвник;

копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної осо�
би в органi виконавчої влади, iншому органi, уповноваженому
здiйснювати державну реєстрацiю, засвiдчену нотарiально або
органом, який видав свiдоцтво про державну реєстрацiю. У разi
вiдкриття поточних рахункiв юридичним особам, якi утриму�
ються за рахунок бюджетiв, цей документ не вимагається;

копiю належним чином зареєстрованого установчого доку�
мента (статуту/засновницького договору/установчого акта/по�
ложення), засвiдчену органом, який здiйснив реєстрацiю, або
нотарiально. Положення юридичних осiб публiчного права, якi
затверджуються розпорядчими актами Президента України,
органу державної влади, органу влади Автономної Республiки
Крим або органу мiсцевого самоврядування, засвiдчення не по�
требують. Юридичнi особи публiчного права, якi дiють на пiд�
ставi законiв, установчий документ не подають;

копiю довiдки про внесення юридичної особи до Єдиного
державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, засвiд�
чену органом, що видав довiдку, або нотарiально чи пiдписом
уповноваженого працiвника банку;

копiю документа, що пiдтверджує взяття юридичної особи
на облiк в органi державної податкової служби, засвiдчену орга�
ном, що видав документ, або нотарiально чи пiдписом уповно�
важеного працiвника банку;

картку iз зразками пiдписiв i вiдбитка печатки (додаток 2),
засвiдчену нотарiально або органiзацiєю, якiй клiєнт адмiнiст�
ративно пiдпорядкований, в установленому порядку. До картки
включаються зразки пiдписiв осiб, яким вiдповiдно до законо�
давства України або установчих документiв юридичної особи на�
дано право розпорядження рахунком та пiдписання розрахун�
кових документiв.
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Юридичнi особи, якi використовують найману працю i вiд�
повiдно до законодавства України є платниками страхових внес�
кiв, додатково до вищезазначеного перелiку документiв мають
подати такi документи:

копiю документа, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної осо�
би у вiдповiдному органi Пенсiйного фонду України, засвiдче�
ну органом, що його видав, або нотарiально чи пiдписом упов�
новаженого працiвника банку;

копiю страхового свiдоцтва, що пiдтверджує реєстрацiю юри�
дичної особи у Фондi соцiального страхування вiд нещасних
випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань Украї�
ни як платника страхових внескiв, засвiдчену органом, що його
видав, або нотарiально чи пiдписом уповноваженого працiвни�
ка банку.

Якщо вiдокремлений пiдроздiл не має в цьому банку рахун�
кiв, то для вiдкриття поточного рахунку цей суб’єкт господарю�
вання подає до банку такi документи:

заяву про вiдкриття поточного рахунку. Заяву пiдписують
керiвник i головний бухгалтер вiдокремленого пiдроздiлу. Якщо
в штатному розписi немає посади головного бухгалтера або iн�
шої особи, на яку покладено обов’язок з ведення бухгалтерсько�
го облiку та звiтностi, то заяву пiдписує лише керiвник;

клопотання юридичної особи або вiдповiдного органу при�
ватизацiї (щодо структурних пiдроздiлiв, якi вiдокремлюються
в процесi приватизацiї) до банку, у якому вiдкривається поточ�
ний рахунок вiдокремленому пiдроздiлу, про вiдкриття рахун�
ку, iз зазначенням мiсцезнаходження юридичної особи, її iден�
тифiкацiйного коду, номера поточного рахунку та назви банку,
у якому вiн вiдкритий, органу державної податкової служби,
у якому юридична особа перебуває на облiку, а також iнформа�
цiї про те, чи є вiдокремлений пiдроздiл платником страхових
внескiв. У разi одночасного вiдкриття в банку поточних рахун�
кiв кiльком вiдокремленим пiдроздiлам однiєї юридичної особи
подається одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною
iнформацiєю i перелiком вiдокремлених пiдроздiлiв, яким вiд�
криваються рахунки, та копiї цього клопотання в кiлькостi, по�
трiбнiй для формування справ з юридичного оформлення рахун�
кiв за кожним з вiдокремлених пiдроздiлiв;

копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи
в органi виконавчої влади, iншому органi, уповноваженому здiйс�
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нювати державну реєстрацiю, засвiдчену нотарiально або орга�
ном, який видав свiдоцтво про державну реєстрацiю. У разi вiд�
криття поточних рахункiв вiдокремленим пiдроздiлам юридич�
них осiб, якi утримуються за рахунок бюджетiв, цей документ
не вимагається;

копiю належним чином оформленого положення про вiд�
окремлений пiдроздiл, засвiдчену нотарiально або юридичною
особою, що створила вiдокремлений пiдроздiл;

копiю довiдки про внесення вiдокремленого пiдроздiлу до
Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй Украї�
ни, засвiдчену органом, що видав вiдповiдну довiдку, або нота�
рiально чи пiдписом уповноваженого працiвника банку;

копiю документа, що пiдтверджує взяття юридичної особи,
яка створила вiдокремлений пiдроздiл, на облiк в органi дер�
жавної податкової служби, засвiдчену органом, що видав доку�
мент, або нотарiально чи пiдписом уповноваженого працiвника
банку;

копiю документа, що пiдтверджує взяття вiдокремленого пiд�
роздiлу на облiк в органi державної податкової служби за мiсце�
знаходженням цього пiдроздiлу, засвiдчену органом, що видав
документ, або нотарiально чи пiдписом уповноваженого працiв�
ника банку;

картку iз зразками пiдписiв i вiдбитка печатки (додаток 2),
засвiдчену нотарiально або пiдписом керiвника юридичної осо�
би, до складу якої входить вiдокремлений пiдроздiл. До картки
включаються зразки пiдписiв уповноважених осiб пiдроздiлу,
яким вiдповiдно до законодавства України i вiдповiдними до�
кументами юридичної особи надано право розпорядження ра�
хунком та пiдписування розрахункових документiв.

Якщо фiзична особа — пiдприємець не має рахункiв у цьому
банку, то для вiдкриття поточного рахунку їй потрiбно подати
до банку такi документи:

заяву про вiдкриття поточного рахунку, що пiдписана фiзич�
ною особою�пiдприємцем;

копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю фiзичної особи —
пiдприємця уповноваженим органом державної влади України,
засвiдчену нотарiально або органом, що його видав;

копiю документа, що пiдтверджує взяття фiзичної особи —
пiдприємця на облiк в органi державної податкової служби, за�
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свiдчену органом, що видав документ, або нотарiально чи пiд�
писом уповноваженого працiвника банку;

копiю документа, що пiдтверджує реєстрацiю фiзичної осо�
би�пiдприємця у вiдповiдному органi Пенсiйного фонду Украї�
ни, засвiдчену органом, що його видав, або нотарiально чи пiд�
писом уповноваженого працiвника банку;

картку iз зразками пiдписiв. Зразки пiдписiв засвiдчуються
пiдписом уповноваженого працiвника банку або нотарiально;

iншi документи, передбаченi Iнструкцiєю.
Орендне пiдприємство, яке не має в цьому банку рахункiв,

для вiдкриття поточного рахунку подає до банку документи, за�
значенi в пунктi 3.2 цiєї Iнструкцiї, а також копiю договору оре�
нди, засвiдчену нотарiально.

Довiрче товариство, яке не має в цьому банку рахункiв, для
вiдкриття поточного рахунку подає до банку документи, перед�
баченi пунктом 3.2 Iнструкцiї, та укладає з банком договiр на
вiдкриття та обслуговування банкiвського рахунку вiдповiдно
до Типового договору на обслуговування комерцiйним банком
довiрчого товариства, затвердженого наказом Фонду держав�
ного майна України вiд 24 грудня 1993 р. № 583 i постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 18 лютого 1994 р.
№ 30.

Якщо суб’єкт господарювання вже має в цьому банку поточ�
ний рахунок, цей клiєнт iдентифiкований банком i сформована
справа з юридичного оформлення рахунку, то вiдкриття нового
поточного рахунку (зокрема, поточного рахунку за спецiальним
режимом використання, поточного рахунку в iноземнiй валютi)
здiйснюється за умови подання цим клiєнтом заяви про вiдкрит�
тя поточного рахунку та засвiдченої в установленому порядку
картки iз зразками пiдписiв i вiдбитка печатки (картки iз зраз�
ками пiдписiв). Вiдокремлений пiдроздiл разом з цими докумен�
тами також має подати клопотання юридичної особи про вiд�
криття поточного рахунку його вiдокремленому пiдроздiлу.

Якщо суб’єкт господарювання вже має в цьому банку вклад�
ний (депозитний) рахунок, цей клiєнт iдентифiкований банком
i сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то для
вiдкриття поточного рахунку такому клiєнту потрiбно додатко�
во подати заяву про вiдкриття поточного рахунку та картку iз
зразками пiдписiв i вiдбитка печатки (картку iз зразками пiдпи�
сiв), засвiдчену в установленому порядку.
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Вiдокремлений пiдроздiл разом з цими документами має по�
дати клопотання юридичної особи про вiдкриття поточного ра�
хунку його вiдокремленому пiдроздiлу.

Iнструкцiя встановлює також порядок вiдкриття вкладних
(депозитних) рахункiв. Так, якщо суб’єкт господарювання не має
рахункiв у цьому банку, то вiдкриття йому вкладного (депозит�
ного) рахунку здiйснюється в такому порядку.

Особа, яка вiд iменi суб’єкта господарювання вiдкриває
вкладний (депозитний) рахунок, має:

пред’явити паспорт або документ, що його замiнює, i доку�
мент, що пiдтверджує її повноваження.

подати документи (копiї документiв, засвiдченi в установ�
леному порядку) за перелiком, визначеним Iнструкцiєю.

На пiдставi цих документiв уповноважений працiвник банку
здiйснює iдентифiкацiю суб’єкта господарювання та осiб, упов�
новажених розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком.
Мiж банком i суб’єктом господарювання укладається в письмо�
вiй формi договiр банкiвського вкладу.

Якщо юридична особа не має рахункiв у цьому банку, то банк
вiдкриває вкладний (депозитний) рахунок за умови подання нею
таких документiв:

копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю в органi виконав�
чої влади, iншому органi, уповноваженому здiйснювати держав�
ну реєстрацiю, засвiдченої нотарiально або органом, який видав
свiдоцтво про державну реєстрацiю (крiм бюджетних установ
та органiзацiй);

копiї належним чином зареєстрованого установчого доку�
мента (статуту / засновницького договору / установчого акта /
положення), засвiдченої органом, який здiйснив реєстрацiю, або
нотарiально. Положення юридичних осiб публiчного права, якi
затверджуються розпорядчими актами Президента України, ор�
гану державної влади, органу влади Автономної Республiки Крим
або органу мiсцевого самоврядування, засвiдчення не потребу�
ють. Юридичнi особи публiчного права, якi дiють на пiдставi за�
конiв, установчий документ не подають;

копiї довiдки про внесення юридичної особи до Єдиного дер�
жавного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, засвiдче�
ної нотарiально або органом, який видав довiдку, чи пiдписом
уповноваженого працiвника банку;
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копiї документа, що пiдтверджує взяття юридичної особи на
облiк вiдповiдним органом державної податкової служби, засвiд�
ченої органом, який видав документ, або нотарiально чи пiдпи�
сом уповноваженого працiвника банку;

iншi документи, передбаченi Iнструкцiєю.
Якщо в договорi банкiвського вкладу передбачено пере�

рахування коштiв з вкладного (депозитного) рахунку пiсля за�
кiнчення строку зберiгання з використанням платiжного дору�
чення клiєнта, то пiд час вiдкриття вкладного (депозитного)
рахунку юридична особа додатково має подати картку iз зраз�
ками пiдписiв i вiдбитка печатки, засвiдчену в установленому
порядку.

Вiдокремленому пiдроздiлу, який не має рахункiв у цьому бан�
ку, вкладний (депозитний) рахунок вiдкривається за умови по�
дання ним таких документiв:

клопотання юридичної особи або вiдповiдного органу при�
ватизацiї (щодо структурних пiдроздiлiв, якi вiдокремлюються
в процесi приватизацiї) до банку, у якому вiдкривається вклад�
ний (депозитний) рахунок вiдокремленому пiдроздiлу, про вiд�
криття рахунку, iз зазначенням мiсцезнаходження юридичної
особи, її iдентифiкацiйного коду, номера поточного рахунку та
назви банку, у якому вiн вiдкритий, а також назви органу дер�
жавної податкової служби, де юридична особа перебуває на об�
лiку;

копiї належним чином оформленого положення про вiдокрем�
лений пiдроздiл, засвiдченої нотарiально або органом, що ство�
рив вiдокремлений пiдроздiл;

копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи в
органi виконавчої влади, iншому органi, уповноваженому здiйс�
нювати державну реєстрацiю, засвiдченої нотарiально або орга�
ном, який видав свiдоцтво про державну реєстрацiю (крiм пiд�
роздiлiв бюджетних установ i органiзацiй);

копiї документа, що пiдтверджує взяття вiдокремленого пiд�
роздiлу на облiк вiдповiдним органом державної податкової служ�
би, засвiдченої тим органом, який видав документ, або нотарi�
ально чи пiдписом уповноваженого працiвника банку;

копiї довiдки про внесення вiдокремленого пiдроздiлу до Єди�
ного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, за�
свiдченої органом, який видав довiдку, або нотарiально чи пiд�
писом уповноваженого працiвника банку.
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Якщо в договорi банкiвського вкладу передбачено перера�
хування коштiв з рахунку пiсля закiнчення строку зберiгання
з використанням платiжного доручення клiєнта, то пiд час вiд�
криття вкладного (депозитного) рахунку вiдокремлений пiдроз�
дiл додатково має подати картку iз зразками пiдписiв i вiдбитка
печатки, засвiдчену в установленому порядку.

Фiзичнiй особi — пiдприємцю, яка не має рахункiв у цьому
банку, вкладний (депозитний) рахунок вiдкривається за умови
подання нею таких документiв:

копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю фiзичної особи —
пiдприємця уповноваженим органом державної влади України,
засвiдченої нотарiально або органом, що його видав;

копiї документа, що пiдтверджує взяття фiзичної особи —
пiдприємця на облiк в органi державної податкової служби, за�
свiдченої органом, що видав документ, або нотарiально чи пiд�
писом уповноваженого працiвника банку;

iнших документiв, передбачених Iнструкцiєю.
Якщо вкладний (депозитний) рахунок вiдкривається суб’єк�

ту господарювання, який уже має в цьому банку поточний раху�
нок (тобто коли банком здiйснено iдентифiкацiю клiєнта i сфор�
мовано справу з юридичного оформлення рахунку), то вклад�
ний (депозитний) рахунок вiдкривається на пiдставi договору
банкiвського вкладу.

Кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб’єкта госпо�
дарювання перераховуються з його поточного рахунку i пiсля
настання обставин їх повернення, визначених договором бан�
кiвського вкладу, повертаються на поточний рахунок суб’єкта
господарювання. Проведення розрахункових операцiй i вида�
ча коштiв готiвкою з вкладного (депозитного) рахунку суб’єкта
господарювання забороняється.

Нарахованi проценти за депозитами суб’єктiв господарюван�
ня вiдповiдно до умов договору банкiвського вкладу можуть пе�
рераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на по�
повнення депозиту.

За договором банкiвського вкладу банк зобов’язаний ви�
дати вклад на першу вимогу вкладника — суб’єкта господа�
рювання, крiм вкладiв, внесених юридичною особою на iнших
умовах повернення, що встановленi договором банкiвського
вкладу.
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Законодавством України (зазначеною Iнструкцiєю) встанов�
лено також спецiальний порядок вiдкриття рахункiв в iнозем�
них валютах.

Для вiдкриття клiєнтовi або визначенiй ним особi рахунка
в банку, як зазначалося вище, укладається договiр банкiвського
рахунка. Банк не має права вiдмовити у вiдкриттi рахунка, вчи�
нення вiдповiдних операцiй за яким передбачено законом, уста�
новчими документами банку та наданою йому лiцензiєю, крiм
випадкiв, коли банк не має можливостi прийняти на банкiвське
обслуговування або якщо така вiдмова допускається законом або
банкiвськими правилами (абз. 2 ч. 2 ст. 1067 ЦК).

За договором банкiвського рахунка банк зобов’язується прий�
мати i зараховувати на рахунок, вiдкритий клiєнтовi (володiль�
цевi рахунка), грошовi кошти, що йому надходять, виконувати
розпорядження клiєнта про перерахування i видачу вiдповiдних
сум з рахунка та проведення iнших операцiй за рахунком.

§ 4. Порядок та форми розрахункiв
у господарському оборотi

За загальним правилом для здiйснення розрахункiв суб’єк�
ти господарювання зберiгають грошовi кошти в установах бан�
кiв на вiдповiдних рахунках (ч. 1 ст. 341 ГК).

Як встановлено ч. 2 ст. 1087 ЦК, розрахунки мiж юридични�
ми особами, а також розрахунки за участю фiзичних осiб, пов’я�
занi iз здiйсненням ними пiдприємницької дiяльностi, прова�
дяться в безготiвковiй формi. Розрахунки мiж цими особами
можуть провадитися також готiвкою, якщо iнше не встановлено
законом.

Слiд, однак, мати на увазi, що сфера застосування готiвко�
вого обiгу досить обмежена i визначається спецiальними нор�
мами1.

Переважна ж бiльшiсть розрахункiв мiж суб’єктами госпо�
дарювання проводиться у безготiвковiй формi на пiдставi роз�
рахункових документiв на паперових носiях чи в електронному
виглядi.
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Безготiвковi розрахунки мiж суб’єктами господарювання
здiйснюються вiдповiдно до Iнструкцiї про безготiвковi розра�
хунки в Українi в нацiональнiй валютi, затвердженої постано�
вою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 р.
№ 221 (далi — Iнструкцiя) та iнших нормативних актiв.

Згiдно з ч. 3 ст. 341 ГК безготiвковi розрахунки можуть здiйс�
нюватися у формi платiжних доручень, платiжних вимог, вимог�
доручень, векселiв, чекiв, банкiвських платiжних карток та iн�
ших дебетових i кредитових платiжних iнструментiв, що засто�
совуються у мiжнароднiй банкiвськiй практицi.

Iнструкцiя встановлює правила використання при здiйснен�
нi розрахункових операцiй платiжних iнструментiв у формi:

меморiального ордера;
платiжного доручення;
платiжної вимоги�доручення;
платiжної вимоги;
розрахункового чека;
акредитива.
Використання банкiвських платiжних карток та векселiв як

платiжних iнструментiв регулюється чинним законодавством,
зокрема, Законами України «Про платiжнi системи та переказ
грошей в Українi», «Про обiг векселiв в Українi» та iншими, а
також окремими нормативно�правовими актами Нацiонально�
го банку.

Факт списання коштiв з рахунку платника документально
оформляється меморiальним ордером за встановленою формою
для:

часткової оплати розрахункових документiв;
документального пiдтвердження операцiй з перерахування

з банкiвських рахункiв на користь клiєнтiв�одержувачiв (фiзич�
них та юридичних осiб) унесених у касу банку коштiв;

перерахування коштiв, зарахованих на рахунок «Кредитовi
суми до з’ясування»;

перерахування банком коштiв для вжиття заходiв щодо ви�
конання рiшення (ухвали) суду, санкцiонованої прокурором по�
станови слiдчого, постанови державного виконавця про арешт
коштiв на рахунку;
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виконання банком платiжних доручень платника в довiль�
нiй формi;

перерахування банком коштiв при закриттi акредитива.
Дата складання меморiального ордера має вiдповiдати датi

списання коштiв з рахунку платника.
Використання в розрахунках меморiальних ордерiв здiйс�

нюється з урахуванням вищенаведених вимог.
Платiжне доручення приймається банком платника до вико�

нання протягом десяти календарних днiв з дати його виписки.
День оформлення платiжного доручення не враховується.

Банк приймає до виконання платiжне доручення вiд плат�
ника за умови, якщо сума цього платiжного доручення не пере�
вищує суму, що є на його рахунку. Платiжнi доручення плат�
ника у разi вiдсутностi/недостатностi коштiв на його рахунку
банк приймає лише тодi, якщо порядок приймання та виконан�
ня таких платiжних доручень передбачено договором мiж бан�
ком та платником.

Платiжнi доручення застосовуються в розрахунках за товар�
ними i нетоварними платежами:

за фактично вiдвантажену/продану продукцiю (виконанi ро�
боти, наданi послуги тощо);

у порядку попередньої оплати — якщо такий порядок роз�
рахункiв установлено законодавством та/або обумовлено в до�
говорi;

для завершення розрахункiв за актами звiрки взаємної за�
боргованостi пiдприємств, якi складенi не пiзнiше строку, уста�
новленого чинним законодавством;

для перерахування пiдприємствами сум, якi належать фiзич�
ним особам (заробiтна плата, пенсiї тощо), на їх рахунки, що
вiдкритi в банках;

для сплати податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв) до бю�
джетiв та/або державних цiльових фондiв;

в iнших випадках вiдповiдно до укладених договорiв та/або
чинного законодавства.

Платiжнi вимоги�доручення (вимога�доручення) можуть за�
стосовуватися в розрахунках усiма учасниками безготiвкових
розрахункiв.

Верхня частина вимоги�доручення оформляється одержу�
вачем коштiв за встановленою формою згiдно з вимогами до за�
повнення реквiзитiв розрахункових документiв, викладеними в
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додатку 8 до Iнструкцiї, i передається безпосередньо платнику
не менше нiж у двох примiрниках.

Доставку вимог�доручень до платника може здiйснювати
банк одержувача через банк платника на договiрних умовах.

У разi згоди оплатити вимогу�доручення платник заповнює
її нижню частину згiдно з вимогами Iнструкцiї (вiд руки чи з за�
стосуванням технiчних засобiв — незалежно вiд того, як запов�
нено верхню частину цього розрахункового документа) i подає
до банку, що його обслуговує.

Сума, яку платник погоджується сплатити одержувачу та за�
значає в нижнiй частинi вимоги�доручення, не може перевищу�
вати суму, яку вимагає до сплати одержувач i яка зазначена у
верхнiй частинi вимоги�доручення.

Банк платника приймає вимогу�доручення вiд платника про�
тягом 20 календарних днiв з дати оформлення її одержувачем.

Платiжна вимога�доручення повертається без виконання,
якщо сума, що зазначена платником, перевищує суму, що є на
рахунку платника.

Причини неоплати платником вимоги�доручення з’ясову�
ються безпосередньо мiж платником та одержувачем коштiв.

Порядок виконання платiжних вимог на примусове списання
(стягнення) коштiв з платникiв, рахунки яким вiдкритi в органах
державного казначейства, визначається i регулюється норматив�
но�правовими актами Державного казначейства України.

У разi надходження до банку платiжних вимог на примусове
списання (стягнення) коштiв з цих рахункiв вони передаються
для виконання вiдповiдному органу державного казначейства,
якщо це передбачено договором мiж банком та цим органом дер�
жавного казначейства, в iншому випадку повертаються без ви�
конання в порядку, передбаченому Iнструкцiєю.

Примусове списання (стягнення) коштiв з рахункiв плат�
никiв дозволяється лише у випадках, установлених законами
України, а саме: на пiдставi виконавчих документiв, установле�
них законами України, рiшень податкових органiв та визнаних
претензiй.

Розпорядження про примусове списання (стягнення) кош�
тiв стягувач оформляє на бланку платiжної вимоги за встанов�
леною формою згiдно з вимогами до заповнення реквiзитiв роз�
рахункових документiв не менше нiж у трьох примiрниках.
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Банки виконують платiжнi вимоги на примусове списан�
ня (стягнення) коштiв з усiх рахункiв пiдприємств (у тому чис�
лi поточних, депозитних, вiдкритих за рахунок цього пiдприєм�
ства для здiйснення розрахункiв за акредитивами) та платiжнi
вимоги на примусове списання (стягнення) коштiв з вкладних
(поточних i депозитних) рахункiв фiзичних осiб.

Стягувач несе вiдповiдальнiсть за обґрунтованiсть приму�
сового списання (стягнення) коштiв i правильнiсть даних, що
внесенi в платiжну вимогу на примусове списання (стягнення)
коштiв.

Розрахунковi чеки використовуються у безготiвкових розра�
хунках пiдприємств та фiзичних осiб з метою скорочення роз�
рахункiв готiвкою за отриманi товари (виконанi роботи та нада�
нi послуги).

Розрахунковi чеки використовуються тiльки для безготiвко�
вих перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок одержувача
коштiв i не пiдлягають сплатi готiвкою.

Розрахунковi чеки виготовляються на замовлення комер�
цiйного банку Банкнотно�монетним двором Нацiонального бан�
ку чи iншим спецiалiзованим пiдприємством на спецiальному па�
перi з дотриманням усiх обов’язкових вимог, передбачених цiєю
Iнструкцiєю, за зразком, затвердженим Нацiональним банком.
Розрахунковi чеки брошуруються у чековi книжки по 10, 20,
25 аркушiв.

Розрахунковi чеки та чековi книжки є бланками суворого об�
лiку.

Для гарантованої оплати розрахункових чекiв чекодавець
бронює кошти на окремому аналiтичному рахунку «Розрахун�
ки чеками» вiдповiдних балансових рахункiв у банку�емiтентi.

Строк дiї чекової книжки — один рiк з дати її видачi. День
оформлення чекової книжки або розрахункового чека не врахо�
вується. Розрахунковi чеки, виписанi пiсля зазначеного строку,
вважаються недiйсними i до оплати не приймаються.

Умови та порядок проведення розрахункiв за акредитивами
передбачаються в договорi мiж бенефiцiаром i заявником акре�
дитива (далi — договiр) i не повиннi суперечити чинному за�
конодавству, у тому числi нормативно�правовим актам Нацiо�
нального банку.

Якщо це передбачено в текстi договору, то розрахунки за акре�
дитивами регулюються Унiфiкованими правилами та звичаями
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для документарних акредитивiв в редакцiї 1993 року (публiка�
цiя Мiжнародної торгової палати № 5001) у частинi, що не супе�
речить чинному законодавству, у тому числi нормативно�право�
вим актам Нацiонального банку.

Акредитив за своєю суттю є договором, що вiдокремлений
вiд договору купiвлi�продажу або iншого контракту, на якому
вiн може базуватися, навiть якщо в акредитивi є посилання на
них.

За операцiями з акредитивами всi зацiкавленi сторони ма�
ють справу тiльки з документами, а не з товарами, послугами або
iншими видами виконання зобов’язань, з якими можуть бути
пов’язанi цi документи.

Банк�емiтент може вiдкривати такi види акредитивiв:
Покритий — акредитив, для здiйснення платежiв за яким

завчасно бронюються кошти платника в повнiй сумi на окре�
мому рахунку в банку�емiтентi або у виконуючому банку. Кош�
ти заявника акредитива бронюються на аналiтичному рахун�
ку «Розрахунки за акредитивами» вiдповiдних балансових ра�
хункiв;

Непокритий — акредитив, оплата за яким, у разi тимчасової
вiдсутностi коштiв на рахунку платника, гарантується банком�
емiтентом за рахунок банкiвського кредиту.

Акредитив може бути вiдкличним або безвiдкличним. Це за�
значається на кожному акредитивi. У разi вiдсутностi такої по�
значки акредитив вважається безвiдкличним.

Вiдкличний акредитив може бути змiнений або анульова�
ний банком�емiтентом у будь�який час без попереднього повi�
домлення бенефiцiара (наприклад, у разi недотримання умов, пе�
редбачених договором, дострокової вiдмови банком�емiтентом
вiд гарантування платежiв за акредитивом).

Усi розпорядження про змiни умов вiдкличного акредитива
або його анулювання заявник може надати бенефiцiару тiльки
через банк�емiтент, який повiдомляє виконуючий банк, а остан�
нiй — бенефiцiара.

Виконуючий банк не має права приймати розпорядження без�
посередньо вiд заявника акредитива (за винятком, якщо банк�
емiтент є виконуючим банком).
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Якщо виконуючий банк не є банком�емiтентом, то змiна
умов вiдкличного акредитива або його анулювання вiдбувають�
ся тiльки пiсля отримання вiд виконуючого банку вiдповiдного
повiдомлення, яким пiдтверджується те, що до часу змiни умов
або анулювання акредитива документи за акредитивом не були
поданi.

Документи за акредитивом, що вiдповiдають умовам акре�
дитива та поданi бенефiцiаром i прийнятi виконуючим банком
до отримання останнiм повiдомлення про змiну умов або ану�
лювання акредитива, пiдлягають оплатi.

У разi здiйснення платежу виконуючим банком до отри�
мання повiдомлення про змiну або анулювання акредитива
проти документiв, якi за зовнiшнiми ознаками вiдповiдають
умовам акредитива, банк�емiтент зобов’язаний надати вiдшко�
дування виконуючому банку, який уповноважений на здiйснен�
ня платежу.

Безвiдкличний акредитив — це акредитив, який може бу�
ти анульований або умови якого можуть бути змiненi тiльки за
згодою на це бенефiцiара, на користь якого вiн був вiдкритий,
i банку�емiтента.

Безвiдкличний акредитив — це тверде зобов’язання банку�
емiтента сплатити кошти в порядку та в строки, визначенi умо�
вами акредитива, якщо документи, що передбаченi ним, подано
до банку, зазначеному в акредитивi, або банку�емiтенту та до�
триманi строки та умови акредитива.

Для вiдкриття акредитива клiєнт подає до банку�емiтента
заяву на акредитив за встановленою формою не менше нiж у
трьох примiрниках, заповнену згiдно з вимогами Iнструкцiї, та
в разi вiдкриття покритого акредитива — вiдповiднi платiжнi
доручення.

Заява мiстить умови акредитива, якi складаються так, щоб,
з одного боку, вони давали змогу банкам без ускладнень їх про�
контролювати, з iншого — забезпечували б iнтереси сторiн, якi
використовують акредитив.

Акредитив має мiстити лише тi умови, якi банк може пере�
вiрити документально.

Банк�емiтент, прийнявши заяву, визначає спосiб виконання
акредитива, авiзуючий та виконуючий банки i здiйснює вiдпо�
вiднi бухгалтерськi записи.
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Банк�емiтент iнформує виконуючий (авiзуючий) банк про
вiдкриття акредитива шляхом надсилання йому електронною
поштою (електронне повiдомлення) або iншими засобами зв’яз�
ку, що передбаченi договорами мiж банками, заяви або повiдом�
лення.

Про вiдкриття та умови акредитива виконуючий (авiзую�
чий) банк повiдомляє бенефiцiара (авiзує акредитив) протягом
10 робочих днiв з дня отримання повiдомлення вiд банку�емi�
тента (авiзуючого банку).

Пiсля вiдвантаження продукцiї (виконання робiт, надання
послуг) бенефiцiар подає виконуючому банку потрiбнi докумен�
ти, що передбаченi умовами акредитива, разом з реєстром доку�
ментiв за акредитивом.

Виплати бенефiцiару за акредитивом, кошти за яким забро�
ньовано у виконуючому банку, здiйснюються з аналiтичного ра�
хунку «Розрахунки за акредитивами».

Списання коштiв з аналiтичного рахунку «Розрахунки за
акредитивами» виконуючий банк здiйснює на пiдставi першо�
го примiрника реєстру документiв за акредитивом, що нада�
ний разом з iншими документами, що вiдповiдають умовам ак�
редитива.

Вексель — це цiнний папiр, який засвiдчує безумовне грошо�
ве зобов’язання векселедавця сплатити пiсля настання строку
визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Для запровадження комерцiйного кредиту, полiпшення роз�
рахункових вiдносин мiж суб’єктами господарської дiяльностi
постановою Верховної Ради України вiд 17 червня 1992 р. «Про
застосування векселiв в господарському оборотi України»1 вве�
дено вексельний обiг з використанням простого i переказного
векселiв вiдповiдно до Женевської конвенцiї 1930 р.

Чинне законодавство України про обiг векселiв складаєть�
ся iз Женевської конвенцiї 1930 року, якою запроваджено Унi�
фiкований закон про переказнi векселi та простi векселi (да�
лi — Унiфiкований закон), з урахуванням застережень, обумов�
лених додатком II до цiєї Конвенцiї, та iз Женевської конвен�
цiї 1930 року про врегулювання деяких колiзiй законiв про пе�
реказнi векселi та простi векселi, Женевської конвенцiї 1930 ро�
ку про гербовий збiр стосовно переказних векселiв i простих
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векселiв, Закону України «Про цiннi папери i фондову бiржу»,
Закону України «Про приєднання України до Женевської кон�
венцiї 1930 року, якою запроваджено Унiфiкований закон про
переказнi векселi та простi векселi», Закону України «Про при�
єднання України до Женевської конвенцiї 1930 року про врегу�
лювання деяких колiзiй законiв про переказнi векселi та простi
векселi», Закону України «Про приєднання України до Женев�
ської конвенцiї 1930 року про гербовий збiр стосовно переказ�
них векселiв i простих векселiв», Закону «Про обiг векселiв в
Українi» та iнших прийнятих згiдно з ними актiв законодавства
України.

Законодавством України передбачено, зокрема, використан�
ня векселiв:

пiд час ввезення в Україну майна як внеску iноземного iнвес�
тора до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвести�
цiями, а також за договорами (контрактами) про спiльну iнвес�
тицiйну дiяльнiсть вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 7 серпня 1996 р. № 937 «Про затвердження Поряд�
ку видачi, облiку i погашення векселiв, виданих на час ввезення
в Україну майна як внеску iноземного iнвестора до статутного
фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, а також за до�
говорами (контрактами) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть та
сплату ввiзного мита у разi вiдчуження цього майна»1;

для сплати ввiзного мита, податкiв та зборiв українським
виконавцем при ввезеннi на митну територiю України даваль�
ницької сировини, а також для сплати вивiзного (експортного)
мита, податкiв та зборiв українським замовником при вивезен�
нi давальницької сировини за межi митної територiї України
вiдповiдно до Закону України вiд 15 вересня 1995 р. «Про опе�
рацiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiд�
носинах»;

в iнших випадках, передбачених законодавством.
Зобов’язуватися та набувати права за переказними i прости�

ми векселями на територiї України можуть юридичнi та фiзич�
нi особи.

Органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядуван�
ня, а також установи та органiзацiї, якi фiнансуються за рахунок
державного бюджету, бюджету Автономної Республiки Крим чи
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мiсцевих бюджетiв, зобов’язуються та набувають права за пере�
казними i простими векселями лише у випадках i в порядку, ви�
значених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Використання векселiв Нацiональним банком України здiйс�
нюється вiдповiдно до законодавства України про обiг векселiв.

Видавати переказнi i простi векселi можна лише для оформ�
лення грошового боргу за фактично поставленi товари, викона�
нi роботи, наданi послуги.

Векселi (переказнi i простi) складаються у документарнiй
формi на бланках з вiдповiдним ступенем захисту вiд пiдроблен�
ня, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Дер�
жавною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за пого�
дженням з Нацiональним банком України з урахуванням норм
Унiфiкованого закону, i не можуть бути переведенi у бездоку�
ментарну форму (знерухомленi).

Вексель, який видається на територiї України i мiсце плате�
жу за яким також знаходиться на територiї України, складається
державною мовою. Найменування трасанта або векселедавця,
iнших зобов’язаних за векселем осiб заповнюється тiєю мовою,
якою визначено офiцiйне найменування в їх установчих доку�
ментах.

Вексель пiдписується:
вiд iменi юридичних осiб — власноручно керiвником та го�

ловним бухгалтером (якщо така посада передбачена штатним
розписом юридичної особи) чи уповноваженими ними особами.
Пiдписи скрiплюються печаткою;

вiд iменi фiзичних осiб — власноручно зазначеною фiзич�
ною особою або уповноваженою нею особою. Пiдпис скрiплю�
ється печаткою (у разi її наявностi).

Платiж за векселем на територiї України здiйснюється тiль�
ки в безготiвковiй формi.

Забороняється використовувати векселi як внесок до статут�
ного фонду господарського товариства.

Вексель, опротестований нотарiусом (виконавчий напис но�
тарiуса) у встановленому законом порядку, є виконавчим доку�
ментом.

Розрiзняють два види векселiв: простий i переказний.
Простий вексель — це складений за суворо визначеною фор�

мою документ, за яким боржник (векселедавець) приймає на се�
бе абстрактне, нiчим не обумовлене зобов’язання в зазначений
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строк чи на вимогу здiйснити платiж кредитору (векселедержа�
телю) або тому, кому вiн накаже. При простому векселi платни�
ком є сам векселедавець.

Переказний вексель (тратта) — складений за суворо визна�
ченою формою документ, в якому мiститься проста i нiчим не
обумовлена пропозицiя боржника, векселедавця (трасанта) iн�
шiй особi, платнику (трасату) в зазначений строк здiйснити пла�
тiж кредитору, векселедержателю (ремiтенту) або тому, кому вiн
накаже.

Переказний вексель вiдрiзняється вiд простого тим, що в цьо�
му разi векселедавець сам платежу не здiйснює, а переказує цей
свiй обов’язок на свого боржника (платника по векселю). Пере�
казний вексель також може переказуватись одним держателем
iншому. Вiдповiдно до Положення «Про переказний i простий
вексель» передаточний напис (iндосамент) векселя здiйснюєть�
ся векселедержателем (iндосантом) на зворотному боцi векселя
або на додатковому аркушi паперу (аллонж до векселя).

Для здiйснення платежу вексель пред’являється платнику.
Його згода на оплату векселя (акцепт) оформляється написом
на векселi.

При неодержаннi платежу за векселем банк платника зобо�
в’язаний подати вексель для опротестування вiд iменi довiрите�
ля — банку векселедержателя.

Вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок вчинення нотарiаль�
них дiй нотарiусами України, затвердженої Мiнiстерством юсти�
цiї 3 березня 2004 р.1, векселi для вчинення протесту про не�
оплату приймаються нотарiусами пiсля закiнчення дати платежу
за векселем, але не пiзнiше 12�ї години наступного пiсля цього
строку дня.

Опротестований вексель видається векседержателю або упов�
новаженiй особi.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Назвiть вiдомi вам види банкiв.
2. Назвiть особливостi створення державного банку.
3. В якому порядку здiйснюється державна реєстрацiя банкiв?
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4. Якi документи подаються для отримання банкiвської лiцен�
зiї?

5. Назвiть види банкiвських операцiй.
6. Дайте визначення поняття кредиту.
7. Якi форми кредиту можуть використовуватися суб’єктами

господарювання?
8. Назвiть види банкiвського кредиту.
9. За якими принципами здiйснюється банкiвське кредиту�

вання?
10. Назвiть основнi умови кредитного договору.
11. У чому полягають особливостi отримання кредиту в iнозе�

мнiй валютi?
12. Якi рахунки в установах банку можуть бути вiдкритi суб’єк�

там господарювання?
13. Якi документи подаються для вiдкриття рахунку?
14. В яких формах можуть здiйснюватися безготiвковi розра�

хунки в господарському оборотi?
15. Що таке платiжне доручення?
16. Що таке платiжна вимога�доручення?
17. В якому порядку здiйснюються розрахунки акредитивами?
18. В яких випадках використовуються для розрахункiв век�

селi?
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß
ÑÒÐÀÕÎÂÎ¯ ÄIßËÜÍÎÑÒI

§ 1. Поняття страхової дiяльностi.
Законодавство про страхову дiяльнiсть

В умовах функцiонування ринкової економiки, основу якої
складає господарська (пiдприємницька) дiяльнiсть з викорис�
танням рiзних форм власностi, та механiзму державного регу�
лювання вiдносин у сферi економiки потреба суб’єктiв госпо�
дарської дiяльностi у захистi своїх майнових прав та охороню�
ваних законом iнтересiв вiд рiзноманiтних ризикiв зростає.

Iнтерес у створеннi адекватного розвиненим економiчним
вiдносинам ринку страхових послуг проявляють не тiльки суб’єк�
ти господарювання, але i держава, яка заiнтересована у страхо�
вому захистi державного майна. Цi питання вирiшуються шля�
хом впровадження в Українi перевiрених свiтовою практикою
форм i видiв страхування.

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 333 ГК страхування є однiєю iз складо�
вих фiнансової дiяльностi суб’єктiв господарювання.

Страхування є однiєю з галузей економiки України, в якiй
за останнi роки спостерiгається зростання основних показникiв.
Однак iснують негативнi чинники, якi стримують розвиток рин�
ку страхових послуг:

недосконалiсть захисту прав споживачiв страхових послуг;
низький рiвень спiввiдношення страхових платежiв з вiд�

рахуванням платежiв, переданих на перестрахування україн�
ським страховикам, i валового внутрiшнього продукту, незнач�
на клiєнтська база страховикiв, а також зосередження страхо�
вої дiяльностi переважно на майновому страхуваннi юридичних
осiб;

нерозвиненiсть довгострокового страхування життя, недер�
жавного пенсiйного забезпечення та вiдсутнiсть правового ре�
гулювання дiяльностi страховикiв у сферi обов’язкового медич�
ного страхування;

недостатнiсть надiйних фiнансових iнструментiв для iнвес�
тування;



велика кiлькiсть страхових компанiй з низьким рiвнем капi�
талiзацiї, а також слабкий розвиток нацiонального перестрахо�
вого ринку;

використання страхового ринку суб’єктами господарювання
для оптимiзацiї оподаткування та витоку коштiв за кордон;

недостатнiй рiвень кадрового та наукового забезпечення стра�
хового ринку;

низький рiвень страхової культури населення.
Концепцiєю розвитку страхового ринку України до 2020 ро�

ку1 передбачено, що основними принципами розвитку страхо�
вого ринку є:

вiльний рух капiталiв та страхових послуг на територiї України;
захист прав споживачiв страхових послуг, включаючи фор�

мування системи гарантування забезпечення виплат за догово�
рами довгострокового страхування життя та за договорами стра�
хування, передбаченими Законом України «Про недержавне пен�
сiйне забезпечення»;

вiльний вибiр страховика;
прозорiсть дiяльностi учасникiв страхового ринку;
унiфiкацiя процедур страхування;
використання мiжнародного досвiду;
державне регулювання та нагляд у сферi страхування, а та�

кож формування системи запобiжного (пруденцiйного) нагля�
ду, включаючи впровадження системи оцiнки дiяльностi стра�
ховикiв на основi застосування мiжнародних стандартiв облiку
i фiнансової звiтностi;

невтручання органiв державної влади в поточну дiяльнiсть
учасникiв страхового ринку;

рiвнiсть перед законом усiх учасникiв страхового ринку;
функцiонування страхового ринку на засадах вiльної кон�

куренцiї.
Всi цi принципи реалiзуються при здiйсненнi страхової дi�

яльностi.
Страхова дiяльнiсть — це врегульована нормами права гос�

подарська дiяльнiсть страхових органiзацiй з надання страхо�
вих послуг за рахунок сформованих страхових фондiв, що здiйс�
нюється на пiдставi лiцензiї, як правило, з метою отримання при�
бутку.
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Зi змiсту законодавства про страхування можна зробити ви�
сновок, що страхова дiяльнiсть охоплює такi види господарської
дiяльностi як: страхування, перестраховування i фiнансову дiяль�
нiсть, пов’язану з формуванням, розмiщенням страхових резер�
вiв та їх управлiнням.

Страхуванням у сферi господарювання є дiяльнiсть, спря�
мована на покриття довготермiнових та короткотермiнових ри�
зикiв суб’єктiв господарювання з використанням заощаджень
через кредитно�фiнансову систему або без такого використання
(ч. 5 ст. 333 ГК).

Згiдно з ч. 1 ст. 352 ГК страхування — це дiяльнiсть спецi�
ально уповноважених державних органiзацiй та суб’єктiв госпо�
дарювання (страховикiв), пов’язана з наданням страхових послуг
юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо за�
хисту їх майнових iнтересiв у разi настання визначених законом
чи договором страхування подiй (страхових випадкiв), за раху�
нок грошових фондiв, якi формуються шляхом сплати страху�
вальниками страхових платежiв.

Вiдносини щодо здiйснення страхової дiяльностi регулюють�
ся рядом нормативно�правових актiв, якi залежно вiд сфери їх
дiї подiляються на загальне законодавство про пiдприємництво
(в частинi, що стосується пiдприємницької дiяльностi на стра�
ховому ринку) i спецiальне законодавство про страхову дiяль�
нiсть як окремий вид пiдприємництва.

Серед загальних нормативно�правових актiв, що застосову�
ються для регулювання страхової пiдприємницької дiяльностi,
передусiм слiд назвати Господарський та Цивiльний кодекси
України, закони України «Про господарськi товариства», «Про
лiцензування певних видiв господарської дiяльностi» тощо.

Систему спецiального законодавства про страхову дiяльнiсть
очолює Закон України вiд 7 березня 1996 р. (в редакцiї Закону
України вiд 4 жовтня 2001 р.) «Про страхування»1, що регулює
вiдносини в сферi страхування i спрямований на утворення рин�
ку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових
iнтересiв пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян.

Серед актiв спецiального законодавства можна видiлити
ряд постанов Кабiнету Мiнiстрiв України: вiд 13 липня 1998 р.
№ 1083 «Про порядок та умови обов’язкового авiацiйного стра�
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хування»1, вiд 17 серпня 1998 р. № 1280 «Про впровадження
механiзму страхування експортних та кредитних ризикiв»2, вiд
29 квiтня 1999 р. № 747 «Про впорядкування дiяльностi страхо�
вих брокерiв»3 та iншi.

Слiд зазначити, що вiдповiдно до наказу Мiнiстерства фiнан�
сiв тимчасово, до затвердження Мiнiстерством фiнансiв Украї�
ни нормативно�правових актiв з питань страхової дiяльностi i
набуття ними чинностi, застосовуються нормативно�правовi ак�
ти Комiтету у справах нагляду за страховою дiяльнiстю, який бу�
ло лiквiдовано згiдно з Указом Президента України вiд 15 груд�
ня 1999 року № 1573 «Про змiни у структурi центральних орга�
нiв виконавчої влади».

Важливе мiсце в системi законодавства про страхову дiяль�
нiсть вiдводиться Правилам страхування, що розробляються стра�
ховиком для кожного виду страхування окремо i пiдлягають за�
твердженню Уповноваженим органом при видачi лiцензiї на пра�
во здiйснення вiдповiдного виду страхування.

Вiдповiдно до ст. 17 Закону «Про страхування» Правила
страхування повиннi мiстити:

перелiк об’єктiв страхування;
порядок визначення розмiрiв страхових сум та (або) розмi�

рiв страхових виплат;
страховi ризики;
виключення iз страхових випадкiв i обмеження страхування;
строк та мiсце дiї договору страхування;
порядок укладення договору страхування;
права та обов’язки сторiн;
дiї страхувальника у разi настання страхового випадку;
перелiк документiв, що пiдтверджують настання страхового

випадку та розмiр збиткiв;
порядок i умови здiйснення страхових виплат;
строк прийняття рiшення про здiйснення або вiдмову в здiйс�

неннi страхових виплат;
причини вiдмови у страховiй виплатi або виплатi страхово�

го вiдшкодування;
умови припинення договору страхування;
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порядок вирiшення спорiв;
страховi тарифи за договорами страхування iншими, нiж до�

говори страхування життя;
страховi тарифи та методику їх розрахунку за договорами

страхування життя;
особливi умови.
Уповноважений орган має право вiдмовити у видачi лiцен�

зiї, якщо поданi правила страхування суперечать чинному зако�
нодавству та не вiдповiдають вимогам цiєї статтi.

У разi коли до правил страхування вносяться змiни, страхо�
вик повинен подати цi змiни Уповноваженому органу для пого�
дження.

§ 2. Правове становище учасникiв
страхової дiяльностi

Головними учасниками, якi здiйснюють страхову дiяльнiсть,
є страховики — юридичнi особи, якi створенi у формi акцiонер�
них, повних, командитних товариств або товариств з додатко�
вою вiдповiдальнiстю згiдно з Законом України «Про господар�
ськi товариства» з урахуванням особливостей, передбачених За�
коном «Про страхування», а також якi одержали у встановленому
порядку лiцензiю на здiйснення страхової дiяльностi. Учасни�
кiв страховика повинно бути не менше трьох. Страхова дiяль�
нiсть в Українi здiйснюється виключно страховиками — рези�
дентами України.

В окремих випадках, встановлених законодавством України,
страховиками визнаються державнi органiзацiї, якi створенi i
дiють вiдповiдно до Закону «Про страхування».

Загальний розмiр внескiв страховика до статутних фондiв
iнших страховикiв України не може перевищувати 30 вiдсоткiв
його власного статутного фонду, в тому числi розмiр внеску до
статутного фонду окремого страховика не може перевищувати
10 вiдсоткiв. Цi вимоги не поширюються на страховика, який
здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя, у разi
здiйснення ним внескiв до статутного фонду страховика, який
здiйснює страхування життя.

При створеннi страховика або збiльшеннi зареєстрованого
статутного фонду статутний фонд повинен бути сплачений ви�
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ключно в грошовiй формi. Дозволяється формування статутного
фонду страховика цiнними паперами, що випускаються держа�
вою, за їх номiнальною вартiстю в порядку, визначеному спецi�
альним уповноваженим центральним органом виконавчої вла�
ди у справах нагляду за страховою дiяльнiстю (далi — Уповно�
важений орган), але не бiльше 25 вiдсоткiв загального розмiру
статутного фонду.

Законом встановленi певнi особливостi формування статут�
ного фонду страхової компанiї. Забороняється використовува�
ти для формування статутного фонду векселi, кошти страхових
резервiв, а також кошти, одержанi в кредит, позику та пiд заста�
ву, i вносити нематерiальнi активи.

Вiдповiдно до ст. 8 Закону «Про страхування» страхова дi�
яльнiсть пiдлягає лiцензуванню.

Уповноважений орган, яким є Державна комiсiя з регулю�
вання ринкiв фiнансових послуг в Українi, здiйснює в установ�
леному порядку лiцензування дiяльностi фiнансових установ,
затверджує лiцензiйнi умови провадження дiяльностi з надання
фiнансових послуг i порядок контролю за їх додержанням; ви�
дає страховикам лiцензiю на проведення конкретних видiв стра�
хування i перестраховування, передбачених статтями 6, 7 Зако�
ну «Про страхування»1. Лiцензiйнi умови провадження страхо�
вої дiяльностi затвердженi розпорядженням Державної комiсiї
з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 28 серпня
2003 р. № 402.

Страховики, якi отримали лiцензiю на страхування життя,
не мають права займатись iншими видами страхування.

Статтею 38 Закону «Про страхування» встановлено, що для
одержання лiцензiї страховик подає Уповноваженому органу за�
яву, до якої додаються:

копiї установчих документiв та копiя свiдоцтва про реєст�
рацiю;

довiдки банкiв або висновки аудиторських фiрм (аудиторiв),
що пiдтверджують розмiр сплаченого статутного фонду;

довiдка про фiнансовий стан засновникiв страховика, пiд�
тверджена аудитором (аудиторською фiрмою), якщо страховик
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створений у формi повного чи командитного товариства або то�
вариства з додатковою вiдповiдальнiстю;

правила (умови) страхування;
економiчне обгрунтування запланованої страхової (перестра�

хувальної) дiяльностi;
iнформацiя про учасникiв страховика, голову виконавчого

органу та його заступникiв, копiя диплома голови виконавчого
органу страховика або його першого заступника про вищу еко�
номiчну або юридичну освiту, копiя диплома головного бухгал�
тера страховика про вищу економiчну освiту, iнформацiя про на�
явнiсть вiдповiдних сертифiкатiв у випадках, передбачених Упов�
новаженим органом.

Уповноважений орган зобов’язаний розглянути заяву стра�
ховика про видачу йому лiцензiї у строк, що не перевищує 30 ка�
лендарних днiв з часу одержання всiх передбачених цiєю стат�
тею документiв.

Вiдповiдно до ст. 39 Закону «Про страхування» пiдставою
для вiдмови у видачi юридичнiй особi лiцензiї на здiйснення стра�
хової дiяльностi може бути невiдповiднiсть документiв, що до�
даються до заяви, вимогам чинного законодавства України.

Про вiдмову у видачi лiцензiї Уповноважений орган повi�
домляє юридичну особу в письмовiй формi з зазначенням при�
чини вiдмови.

Спори про вiдмову у видачi або вiдкликаннi лiцензiї розгля�
даються у судовому порядку.

Страхова органiзацiя (страхових) як господарське товари�
ство може створювати свої фiлiї i представництва, проте здiйс�
нювати страхову дiяльнiсть мають право лише фiлiї.

Фiлiя страховика — це вiдокремлений пiдроздiл страхови�
ка, який не є юридичною особою, може мати власну назву, яка
повинна використовуватися згiдно з Положенням про фiлiю, має
вiдокремлений баланс та здiйснює страхову дiяльнiсть по видах,
на якi страховик одержав лiцензiї, i право на проведення яких
було надане фiлiї загальними зборами учасникiв страховика в
повному обсязi або з обмеженнями.

Представництво страховика — це вiдокремлений пiдроздiл
страховика, який не є юридичною особою, дiє у вiдповiдностi з
Положенням про представництво, не має права займатися стра�
ховою, а також будь�якою пiдприємницькою дiяльнiстю. Пред�
ставництво виконує функцiї i задачi сприяння органiзацiї i здiйс�
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ненню статутної дiяльностi страховика, виступає вiд iменi стра�
ховика та фiнансується останнiм.

Оскiльки страховi органiзацiї (компанiї) створюються як
господарськi товариства, їх лiквiдацiя здiйснюється в порядку,
передбаченому чинним законодавством України.

Реорганiзацiя страховика (злиття, приєднання, подiл, видi�
лення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чин�
ним законодавством, з урахуванням особливостей по забезпе�
ченню правонаступництва щодо укладання договорiв страхуван�
ня, встановлених Уповноваженим органом.

У тих випадках, коли реорганiзацiя страховика проводиться
за рiшенням Уповноваженого органу, така реорганiзацiя перед�
бачає:

реорганiзацiю у страхового посередника вiдповiдно до норма�
тивних актiв, що регулюють дiяльнiсть страхових посередникiв;

об’єднання кiлькох страховикiв iз визначенням порядку пе�
редачi страхових зобов’язань за умови погодження на це влас�
никiв страховикiв;

залучення до числа учасникiв страховика iнших страхови�
кiв (у тому числi iноземних страховикiв) за умови проведення
ними всiх розрахункiв за зобов’язаннями та боргами страхови�
ка, строк сплати яких уже настав.

При лiквiдацiї страховика у разi, коли учасники страхови�
ка прийняли таке рiшення i страховик не має зобов’язань перед
страхувальниками, Уповноважений орган приймає рiшення про
виключення страховика з Єдиного державного реєстру страхо�
викiв (перестраховикiв).

Лiквiдацiя страховика, що має зобов’язання перед страху�
вальниками, у разi визнання його банкрутом здiйснюється у по�
рядку, визначеному законом.

Виключення страховика з державного реєстру суб’єктiв пiд�
приємницької дiяльностi органами державної влади i органами
мiсцевого самоврядування у зв’язку з його лiквiдацiєю або реор�
ганiзацiєю здiйснюється тiльки пiсля внесення вiдповiдних змiн
у Єдиний державний реєстр страховикiв (перестраховикiв).

Дiяльнiсть на ринку страхових послуг здiйснюють також
страховi посередники — страховi агенти, якi провадять свою дi�
яльнiсть згiдно з Положенням про порядок провадження дiяль�
ностi страховими посередниками, затвердженим постановою Ка�
бiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 1996 р. № 1523.
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Агентська дiяльнiсть — це дiяльнiсть суб’єктiв пiдприєм�
ницької дiяльностi, уповноважених дiяти вiд iменi та на пiдста�
вi доручення одного або бiльше страховикiв, щодо рекламуван�
ня, консультування, пропонування страхувальникам страхових
послуг та проведення роботи, пов’язаної з укладенням та вико�
нанням договорiв страхування (пiдготовка i укладення догово�
рiв страхування, виконання робiт з обслуговування договорiв), у
тому числi оформлення всiх необхiдних документiв для своєчас�
ної виплати страхових сум або страхового вiдшкодування, а та�
кож здiйснення цих виплат;

Неналежний контроль страховика за дiяльнiстю його стра�
хових агентiв квалiфiкується як порушення страхового законо�
давства.

На страховому ринку України функцiонують i iншi учасни�
ки, якi справляють певний вплив на страхову дiяльнiсть.

Так, вiдповiдно до ст. 13 Закону «Про страхування» страхо�
вики можуть утворювати спiлки, асоцiацiї та iншi об’єднання
для координацiї своєї дiяльностi, захисту iнтересiв своїх членiв
та здiйснення спiльних програм, якщо їх утворення не супере�
чить законодавству України. Цi об’єднання не можуть займа�
тися страховою дiяльнiстю, а тому не можуть бiти визнанi її су�
б’єктами.

Об’єднання страховикiв дiють на пiдставi статутiв i набувають
прав юридичної особи пiсля їх державної реєстрацiї. Орган, що
здiйснює реєстрацiю об’єднань страховикiв, у десятиденний тер�
мiн з дня реєстрацiї повiдомляє про це Уповноважений орган.

Одним iз таких об’єднань страховикiв є Моторне (транспорт�
не) страхове бюро України, правове становище якого визначене
Законом України вiд 1 липня 2004 р. «Про обов’язкове страху�
вання цивiльно�правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв»1.

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ)
є єдиним об’єднанням страховикiв, якi здiйснюють обов’язкове
страхування цивiльно�правової вiдповiдальностi власникiв на�
земних транспортних засобiв за шкоду, заподiяну третiм особам.
Участь страховикiв у МТСБУ є умовою здiйснення дiяльностi
щодо обов’язкового страхування цивiльно�правової вiдповiдаль�
ностi власникiв наземних транспортних засобiв.
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МТСБУ є непiдприємницькою (неприбутковою) органiза�
цiєю i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Закону, законо�
давства України та свого Статуту.

Статут МТСБУ затверджується зборами засновникiв (чле�
нiв) МТСБУ, погоджується з Уповноваженим органом та реєст�
рується вiдповiдно до вимог законодавства.

МТСБУ не може виступати засновником чи спiвзасновни�
ком юридичних осiб, що займаються пiдприємницькою дiяль�
нiстю та/або мають на метi одержання прибутку.

Основними завданнями МТСБУ є:
здiйснення виплат iз централiзованих страхових резервних

фондiв компенсацiй та вiдшкодувань на умовах, передбачених
Законом;

управлiння централiзованими страховими резервними фон�
дами, що створюються при МТСБУ для забезпечення виконан�
ня покладених на нього функцiй;

забезпечення членства України в мiжнароднiй системi авто�
мобiльного страхування «Зелена картка» та виконання загаль�
новизнаних зобов’язань перед уповноваженими органiзацiями
iнших країн — членiв цiєї системи;

збирання необхiдної iнформацiї про обов’язкове страхуван�
ня цивiльно�правової вiдповiдальностi для узагальнення та вне�
сення пропозицiй щодо удосконалення механiзму здiйснен�
ня обов’язкового страхування цивiльно�правової вiдповiдаль�
ностi;

спiвробiтництво з уповноваженими органiзацiями iнших
країн у галузi страхування цивiльно�правової вiдповiдальнос�
тi, координацiя обов’язкового страхування цивiльно�правової вiд�
повiдальностi власникiв та/або водiїв транспортних засобiв —
нерезидентiв у разi в’їзду їх на територiю України та власникiв
та/або водiїв транспортних засобiв — резидентiв — у разi їх виїз�
ду за межi України;

спiвробiтництво з органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ
України та iншими органами державної влади з питань обов’яз�
кового страхування цивiльно�правової вiдповiдальностi;

розробка зразкiв страхових полiсiв i договорiв обов’язково�
го страхування цивiльно�правової вiдповiдальностi, що затвер�
джуються Уповноваженим органом;

надання страховикам iнформацiї щодо страхових випадкiв
стосовно конкретних страхувальникiв.
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МТСБУ є гарантом вiдшкодування шкоди:
на територiї країн — членiв мiжнародної системи автомо�

бiльного страхування «Зелена картка», заподiяної власниками
та/або користувачами зареєстрованих в Українi транспортних
засобiв, якщо такi власники та/або користувачi надали iнозем�
ним компетентним органам страховий сертифiкат «Зелена карт�
ка», виданий вiд iменi страховикiв — членiв МТСБУ;

на територiї України, заподiяної водiями — нерезидентами,
на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обо�
в’язкове страхування цивiльно�правової вiдповiдальностi та прин�
ципами взаємного врегулювання шкоди на територiї країн — чле�
нiв мiжнародної системи автомобiльного страхування «Зелена
картка», за iнших обставин, визначених чинним законодавством
про цивiльно�правову вiдповiдальнiсть.

У разi якщо МТСБУ вiдповiдно до правил мiжнародної си�
стеми автомобiльного страхування «Зелена картка» було здiйс�
нене вiдшкодування шкоди за страховика — члена об’єднання
або за власника та/або користувача зареєстрованого в Українi
транспортного засобу, який використовував за кордоном пiдро�
блений або змiнений у незаконний спосiб страховий сертифiкат
«Зелена картка» та спричинив дорожньо�транспортну пригоду,
вiдповiднi витрати МТСБУ мають бути компенсованi такими
особами в повному обсязi у порядку, визначеному для мiжнарод�
ної системи автомобiльного страхування «Зелена картка».

Страховики, якi мають дозвiл на страхування вiдповiдаль�
ностi операторiв ядерних установок за шкоду, що може бути за�
подiяна внаслiдок ядерного iнциденту, зобов’язанi утворити ядер�
ний страховий пул, який є юридичною особою, що утримується
за рахунок коштiв страховикiв.

§ 3. Державний нагляд
за страховою дiяльнiстю

Державний нагляд за страховою дiяльнiстю здiйснюється з
метою дотримання вимог законодавства України про страхуван�
ня, ефективного розвитку страхових послуг, запобiгання неплато�
спроможностi страховикiв та захисту iнтересiв страхувальникiв.

Державний нагляд за страховою дiяльнiстю на територiї
України здiйснюється Уповноваженим органом (Державною
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комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України) та
його органами на мiсцях.

Основними функцiями Уповноваженого органу є:
1) ведення єдиного державного реєстру страховикiв (пере�

страховикiв) та державного реєстру страхових та перестрахо�
вих брокерiв;

2) видача лiцензiй страховикам на здiйснення страхової дi�
яльностi та проведення перевiрок їх вiдповiдностi виданiй лi�
цензiї;

3) видача свiдоцтв про включення страхових та перестрахо�
вих брокерiв до державного реєстру страхових та перестрахо�
вих брокерiв та проведення перевiрки додержання ними зако�
нодавства про посередницьку дiяльнiсть у страхуваннi та пере�
страхуваннi i достовiрностi їх звiтностi;

4) проведення перевiрок щодо правильностi застосування
страховиками (перестраховиками) та страховими посередника�
ми законодавства про страхову дiяльнiсть i достовiрностi їх звiт�
ностi;

5) розроблення нормативних та методичних документiв з пи�
тань страхової дiяльностi, що вiднесена цим Законом до компе�
тенцiї Уповноваженого органу;

6) узагальнення практики страхової дiяльностi i посеред�
ницької дiяльностi на страховому ринку, розроблення i подання
у встановленому порядку пропозицiй щодо розвитку i вдоско�
налення законодавства України про страхову i посередницьку
дiяльнiсть у страхуваннi та перестрахуваннi;

7) прийняття у межах своєї компетенцiї нормативно�право�
вих актiв з питань страхової i посередницької дiяльностi у стра�
хуваннi та перестрахуваннi;

8) проведення аналiзу додержання законодавства об’єднан�
нями страховикiв i страхових посередникiв;

9) здiйснення контролю за платоспроможнiстю страховикiв
вiдповiдно до взятих ними страхових зобов’язань перед страху�
вальниками;

10) забезпечення проведення дослiдницько�методологiчної
роботи з питань страхової i посередницької дiяльностi у страху�
ваннi та перестрахуваннi, пiдвищення ефективностi державно�
го нагляду за страховою дiяльнiстю;

11) встановлення правил формування, облiку i розмiщення
страхових резервiв та показникiв звiтностi;
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12) проведення i координацiя у визначеному законодавством
порядку навчання, пiдготовки i перепiдготовки кадрiв та вста�
новлення квалiфiкацiйних вимог до осiб, якi провадять дiяль�
нiсть на страховому ринку, органiзацiя нарад, семiнарiв, конфе�
ренцiй з питань страхової дiяльностi;

13) участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi страху�
вання i посередницької дiяльностi у страхуваннi та перестраху�
ваннi, вивчення, узагальнення, поширення свiтового досвiду, ор�
ганiзацiя виконання мiжнародних договорiв України з цих пи�
тань;

14) здiйснення органiзацiйно�методичного забезпечення про�
ведення актуарних розрахункiв.

Уповноважений орган може здiйснювати iншi функцiї, не�
обхiднi для виконання покладених на нього завдань.

Здiйснюючи державний нагляд за страховою дiяльнiстю,
Уповноважений орган має право:

1) одержувати в установленому порядку вiд страховикiв
звiтнiсть про страхову дiяльнiсть, iнформацiю про їх фiнансо�
ве становище та необхiднi пояснення щодо звiтних даних, а вiд
пiдприємств, установ (у тому числi банкiв), органiзацiй i грома�
дян — iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на ньо�
го завдань;

2) проводити перевiрку щодо правильностi застосування стра�
ховиками законодавства України про страхову дiяльнiсть i до�
стовiрностi їх звiтностi за показниками, що характеризують ви�
конання договорiв страхування, не частiше одного разу на рiк
призначати проведення за рахунок страховика додаткової обо�
в’язкової аудиторської перевiрки з визначенням аудитора;

3) видавати приписи страховикам про усунення виявлених
порушень вимог законодавства про страхову дiяльнiсть, а у разi
їх невиконання зупиняти чи обмежувати дiю лiцензiй цих стра�
ховикiв до усунення виявлених порушень або приймати рiшення
про вiдкликання лiцензiй та виключення з державного реєстру
страховикiв (перестраховикiв);

4) проводити тематичнi перевiрки дiяльностi страховика у
випадках необхiдностi перевiрки фактiв, викладених у скаргах,
заявах, зверненнях страхувальникiв, достовiрностi показникiв
звiтностi, виконання вимог ранiше наданих приписiв, за дору�
ченням правоохоронних органiв або органiв державної влади,
зустрiчнi перевiрки достовiрностi i правильностi укладених до�
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говорiв страхування та перестрахування та у разi надходження
iнформацiї вiд страхувальникiв про порушення;

5) одержувати вiд страхових та перестрахових брокерiв уста�
новлену звiтнiсть про їх дiяльнiсть та iнформацiю про укладенi
договори, а також необхiднi пояснення щодо цих даних;

6) видавати приписи страховим посередникам про усунен�
ня виявлених порушень законодавства, а у разi їх невиконання
приймати рiшення про виключення страхового або перестрахо�
вого брокера з державного реєстру страхових та перестрахових
брокерiв;

7) одержувати в установленому порядку вiд аварiйних комi�
сарiв iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на ньо�
го завдань, у тому числi iнформацiю про обставини i причини
настання страхового випадку та заподiяну шкоду;

8) створювати комiсiї та робочi групи для проведення пере�
вiрок дiяльностi страховикiв та страхових посередникiв;

9) здiйснювати контроль за достовiрнiстю та повнотою iн�
формацiї, що надається учасниками страхового ринку;

10) одержувати безоплатно вiд органiв виконавчої влади iн�
формацiю та статистичну звiтнiсть, необхiдну для виконання
покладених на нього завдань;

11) звертатися до суду з позовом про скасування державної
реєстрацiї страховика (перестраховика) або страхового посеред�
ника у випадках, передбачених законом. має право:

Як одну з форм державного регулювання страхової дiяльнос�
тi можна розглядати примусову санацiю страховика, проведен�
ня якої Уповноважений орган має право призначити у разi:

невиконання ним зобов’язань перед страхувальниками про�
тягом трьох мiсяцiв;

недосягнення ним визначеного законом розмiру статутного
фонду;

настання iнших випадкiв, визначених чинним законодавством
України.

Примусова санацiя передбачає:
проведення комплексної перевiрки фiнансово�господарської

дiяльностi страховика, в тому числi обов’язкової аудиторської
перевiрки;

визначення Уповноваженим органом управляючої особи, без
згоди якої не може здiйснюватися фiнансове, господарське i кад�
рове управлiння страховиком;
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встановлення заборони на вiльне користування майном стра�
ховика та прийняття страхових зобов’язань без дозволу Упов�
новаженого органу;

встановлення обов’язкового для виконання графiка здiйс�
нення розрахункiв iз страхувальниками;

прийняття рiшення про лiквiдацiю або реорганiзацiю стра�
ховика.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. На яких принципах розвивається страховий ринок України?
2. Дайте визначення поняття страхової дiяльностi.
3. Назвiть основнi нормативно�правовi акти, що регулюють стра�

хову дiяльнiсть.
4. Якi положення повиннi мiстити Правила страхування?
5. Охарактеризуйте правове становище страхових органiзацiй.
6. В якому порядку здiйснюється лiцензування страхової дiяль�

ностi?
7. Назвiть вiдомi вам об’єднання страховикiв.
8. Назвiть основнi функцiї Уповноваженого органу щодо здiйс�

нення державного нагляду за страховою дiяльнiстю.
9. Якими правами надiлений Уповноважений орган при здiйс�

неннi державного нагляду за страховою дiяльнiстю?
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß
ÖIÍ ÒÀ ÖIÍÎÓÒÂÎÐÅÍÍß

§ 1. Поняття та функцiї цiни.
Полiтика цiноутворення

Основу цiни як економiчної категорiї становить вартiсть това�
ру, величина якої визначається суспiльне необхiдними затратами
працi. Як зазначав вiдомий український економiст М. I. Туган�
Барановський, «цiна вiльно виробленого товару визначається
тими видатками на його виробництво, якi дають змогу вироби�
ти товару стiльки, скiльки його потребує ринок»1.

Разом з тим цiна є вираженням узгодженого продавцем i по�
купцем грошового або iншого майнового еквiвалента, який по�
купець згоден заплатити за переданий йому товар (роботи, по�
слуги).

Суб’єктивiстськi та волюнтаристськi уявлення щодо цiно�
утворення, якi мали мiсце в нашiй країнi, коли iгнорувалися ви�
моги об’єктивних економiчних законiв (передусiм закону вартос�
тi та закону розподiлу за працею), зумовили те, що цiни лише
фiксували рiвень витрат того чи iншого виробництва, що склався.
В багатьох випадках цей рiвень був досить далеким вiд суспiль�
не необхiдних витрат. Вiдiрванi вiд об’єктивної вартiсної бази,
цiни, таким чином, перестали вiдповiдати суспiльне необхiдним
затратам працi i по сутi перетворилися на планово�облiковий
вимiрювач. Цiлком зрозумiло, що така система цiн не могла за�
стосовуватися в умовах реформування економiки, фундамента�
льним моментом якого у сферi цiноутворення є найбiльш повне
вiдображення в нових цiнах суспiльне необхiдних затрат працi.

За такої умови цiна щонайкраще виконує властивi їй функ�
цiї в перiод побудови ринкових вiдносин, а саме:

1) функцiю облiку i вимiру затрат суспiльної працi. Викону�
ючи її, цiна виступає одним з найважливiших показникiв на�
родногосподарського виробництва, є орiєнтиром для прийнят�
тя господарських рiшень;

1 Туган�Барановський М. I. Полiтична економiя: Курс популярний. — К.:
Наук. думка, 1994. — С. 110.



2) функцiю пропорцiйностi та рiвноваги в господарствi. Са�
ме через цiну здiйснюється зв’язок мiж виробництвом i спожи�
ванням, пропозицiєю i попитом. В умовах пропорцiйного роз�
подiлу засобiв виробництва i працi мiж галузями рiвновага на
ринку пiдтримується за допомогою цiн, що вiдповiдають суспiль�
не необхiдним затратам;

3) стимулюючу функцiю. В народному господарствi цiни мо�
жуть сприяти або перешкоджати збiльшенню виробництва i спо�
живання тих або iнших товарiв. Так, заниженi цiни, якi не за�
безпечують нормальну рентабельнiсть або завдають збиткiв, не
зацiкавлюють пiдприємства у нарощуваннi обсягiв виробництва.
Разом з тим завищенi цiни, якi дають змогу отримати надмiр�
ний прибуток, створюють для пiдприємства незаслуженi еконо�
мiчнi привiлеї i водночас можуть викликати розширення вироб�
ництва, що не вiдповiдає суспiльним потребам;

4) розподiльчу функцiю, пов’язану з можливiстю вiдхилен�
ня цiни вiд вартостi. Так, встановлення високих цiн на певну
продукцiю (товар) дає змогу державi перерозподiляти кошти
шляхом встановлення дотацiй на iншi товари (послуги)1.

Ринковi перетворення в економiцi спрямованi на кардиналь�
ну перебудову не лише iснуючої системи цiн i методологiї їх вста�
новлення, а й органiзацiї самого процесу цiноутворення. Пiдви�
щення вiдповiдальностi господарюючих суб’єктiв за результати
своєї господарської дiяльностi, з одного боку, i необхiднiсть ре�
органiзацiї в дiяльностi органiв цiноутворення та контролю за
цiнами, — з iншого визначили лiнiю на демократизацiю цiнової
полiтики.

Цiнова полiтика, як один з основних напрямiв економiчної
полiтики держави, спрямована на регулювання державою вiд�
носин обмiну мiж суб’єктами ринку з метою забезпечення еквi�
валентностi в процесi реалiзацiї нацiонального продукту, дотри�
мання необхiдної паритетностi цiн мiж галузями та видами госпо�
дарської дiяльностi, а також забезпечення стабiльностi оптових
та роздрiбних цiн (ст. 10 ГК)

Вiдповiдно до статтi 7 Закону «Про економiчну самостiйнiсть
Української РСР»2 полiтика цiноутворення на територiї Украї�
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ни належить до її компетенцiї i визначається її законодавством.
Головну роль у цьому законодавствi вiдiграє Закон України вiд
3 грудня 1990 р. «Про цiни i цiноутворення», який визначає ос�
новнi принципи встановлення та застосування цiн i тарифiв та
органiзацiю контролю за їх дотриманням на територiї України.
Закон поширюється на всi пiдприємства та органiзацiї незалеж�
но вiд форм власностi, пiдпорядкованостi й методiв органiзацiї
працi та виробництва.

§ 2. Види цiн та порядок їх встановлення

Залежно вiд способу встановлення, суб’єктiв цiноутворен�
ня, сфери застосування тощо та вiдповiдно до чинного зако�
нодавства в Українi застосовуються рiзнi види цiн i тарифiв. За
способом встановлення цiни i тарифи подiляються на:

вiльнi цiни i тарифи, що, в свою чергу, подiляються на дого�
вiрнi та цiни, що встановлюються самостiйно суб’єктами госпо�
дарювання;

державнi фiксованi та регульованi цiни i тарифи.
Суб’єкти господарювання, як встановлено ч. 3 ст. 189 ГК, мо�

жуть використовувати у господарськiй дiяльностi вiльнi цiни,
державнi фiксованi цiни та регульованi цiни — граничнi рiвнi
цiн або граничнi вiдхилення вiд державних фiксованих цiн.

Вiльнi цiни i тарифи встановлюються на всi види продукцiї,
товарiв i послуг, за винятком тих, на якi встановлено державнi
цiни (ч. 1 ст. 190 ГК). Вiльнi цiни визначаються суб’єктами гос�
подарювання самостiйно за згодою сторiн, а у внутрiшньогос�
подарських вiдносинах — також за рiшенням суб’єкта господа�
рювання (ч. 2 ст. 190 ГК).

Державнi фiксованi та регульованi цiни i тарифи встанов�
люються на ресурси, що справляють визначальний вплив на за�
гальний рiвень i динамiку цiн, на товари i послуги, що мають
суттєве соцiальне значення для населення. Перелiк зазначених
ресурсiв, продукцiї, послуг затверджує Кабiнет Мiнiстрiв Украї�
ни (ч. 1 ст. 191 ГК).

Вiдповiдно до закону державнi цiни встановлюються також
на продукцiю (послуги) суб’єктiв господарювання — природ�
них монополiстiв. Перелiки видiв продукцiї (послуг) зазначе�
них суб’єктiв затверджуються Кабiнетом мiнiстрiв України (ч. 2
ст. 191 ГК).
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Законом може бути передбачено встановлення комунальних
цiн на продукцiю та послуги, виробництво яких здiйснюється
комунальними пiдприємствами ( ч. 4 ст. 191 ГК).

Державне регулювання цiн i тарифiв здiйснюється шляхом
встановлення:

а) фiксованих державних та комунальних цiн;
б) граничних рiвнiв цiн;
в) граничних рiвнiв торговельних надбавок i постачальниць�

ких винагород;
г) граничних нормативiв рентабельностi або
д) шляхом запровадження обов’язкового декларування змi�

ни цiн (ч. 5 ст. 191 ГК).
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 жовтня 1994 р.

№ 733 «Про цiноутворення в умовах реформування економi�
ки»1 намiчено скоротити обсяги державного регулювання цiн i
тарифiв, обмеживши їх тiльки природними та окремими штуч�
ними монополiями.

Державнi фiксованi та регульованi цiни встановлюються
державними органами України. Постановою вiд 25 грудня 1996 р.
№ 1548 Кабiнет Мiнiстрiв затвердив Повноваження централь�
них органiв виконавчої влади, Ради Мiнiстрiв Автономної Рес�
публiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських
державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських рад що�
до регулювання цiн i тарифiв на окремi види продукцiї, товарiв
i послуг (додаток до постанови). До органiв, надiлених повно�
важеннями щодо встановлення цiн i тарифiв цiєю постановою
вiднесенi Мiнекономiки2, Мiнтранс, Мiнфiн, Мiносвiти, iншi мi�
нiстерства та вiдомства3, а також Рада Мiнiстрiв Автономної Рес�
публiки Крим, обласнi та мiськi (мiст Києва i Севастополя) дер�
жавнi адмiнiстрацiї.

Державнi цiни повиннi враховувати середньогалузеву собi�
вартiсть продукцiї i забезпечувати мiнiмальний рiвень рента�
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бельностi продукцiї, на яку вони поширюються. Якщо цей рi�
вень рентабельностi не забезпечується державними цiнами, то
держава повинна забезпечити його дотацiю за умови, що продук�
цiя пiдприємства є суспiльно необхiдною.

Крiм розглянутих вище Кабiнет Мiнiстрiв України може
вводити iншi методи державного регулювання цiн.

Певнi особливостi має цiноутворення при здiйсненнi екс�
портних та iмпортних операцiй. Вiдповiдно до ч. 4 ст. 189 ГК
та ст. 11 Закону України «Про цiни i цiноутворення» у розра�
хунках iз зарубiжними партнерами застосовуються контрактнi
(зовнiшньоторговельнi) цiни, що формуються вiдповiдно до цiн
i умов свiтового ринку та iндикативних цiн.

Важливе значення для впорядкування цiноутворення при
здiйсненнi експортно�iмпортних операцiй суб’єктами зовнiшньо�
економiчної дiяльностi України має Указ Президента України
вiд 10 лютого 1996 р. «Про заходи щодо вдосконалення кон’юнк�
турно�цiнової полiтики у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльнос�
тi» та затверджене ним Положення про iндикативнi цiни у сферi
зовнiшньоекономiчної дiяльностi1.

За загальним правилом контрактнi цiни у сферi зовнiшньо�
економiчної дiяльностi визначаються її суб’єктами на договiр�
них засадах з урахуванням попиту та пропозицiї, а також iн�
ших факторiв, якi дiють на вiдповiдних ринках на час укладан�
ня зовнiшньоекономiчних угод (контрактiв).

Проте у рядi випадкiв Мiнiстерство економiки України мо�
же запроваджувати iндикативнi цiни на товари, якi є обов’язко�
вими до використання суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяль�
ностi усiх форм власностi при укладаннi та здiйсненнi зовнiш�
ньоекономiчних угод.

Пiд iндикативними розумiються цiни на товари, якi вiдпо�
вiдають цiнам, що склалися чи складаються на вiдповiдний то�
вар на ринку експорту або iмпорту на момент здiйснення екс�
портної (iмпортної) операцiї з урахуванням умов поставки та
умов здiйснення розрахункiв, визначених згiдно з законодав�
ством України.

Мiнiстерство економiки України може запроваджувати iн�
дикативнi цiни на товари:
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щодо експорту яких застосовано антидемпiнговi заходи або
розпочато антидемпiнговi розслiдування чи процедури в Украї�
нi або за її межами;

щодо яких застосовуються спецiальнi iмпортнi процедури
вiдповiдно до ст. 19 Закону України «Про зовнiшньоекономiч�
ну дiяльнiсть»;

щодо експорту яких встановлено режим квотування, лiцен�
зування;

щодо експорту яких встановлено спецiальнi режими;
експорт яких здiйснюється у порядку, передбаченому ст. 20

Закону України «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть»;
в iнших випадках на виконання мiжнародних зобов’язань

України.
Iндикативнi цiни розробляє Мiнiстерство економiки Украї�

ни та уповноваженi ним органiзацiї на базi результатiв аналi�
зу iнформацiї, одержаної вiд митних, фiнансових, статистичних
державних органiв, банкiвських, iнформацiйних та iнших уста�
нов i органiзацiй України, з iнших джерел, за вiдповiдними ме�
тодиками. При цьому враховуються стандарти якостi товарiв,
чиннi в Українi та визнанi у свiтовiй практицi, передбаченi зако�
нодавством України умови поставки i розрахункiв, стан кон’юнк�
тури зовнiшнiх та внутрiшнiх ринкiв, цiнова iнформацiя та про�
гнози щодо можливих цiнових коливань, контрактна практика
щодо вiдповiдного товару на вiдповiдному ринку та iнша iнфор�
мацiя кон’юнктурно�цiнового характеру.

Рiшення про запровадження iндикативних цiн на вiдповiднi
товари приймає та перелiки iндикативних цiн затверджує Мiнi�
стерство економiки України1.

Таке рiшення та перелiки iндикативних цiн публiкуються
Мiнiстерством економiки України або уповноваженими ним
органiзацiями в газетi «Урядовий кур’єр» не менш як раз на мi�
сяць.

З огляду на те, коли i кому реалiзуються продукцiя та това�
ри, усi цiни (i вiльнi, i державнi фiксованi та регульованi) подi�
ляються на оптовi та роздрiбнi.
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Оптовi (вiдпускнi) цiни застосовуються при розрахунках
мiж пiдприємствами i органiзацiями�товаровиробниками i спо�
живачами (покупцями) продукцiї i товарiв. Оптова цiна в таких
випадках включає в себе собiвартiсть, прибуток (норматив при�
бутку) i податок на додану вартiсть1.

Якщо продукцiю (товар) вiднесено у встановленому зако�
нодавством порядку до пiдакцизних, до її цiни включається ак�
цизний збiр — непрямий податок на високорентабельнi та мо�
нопольнi товари2. У такому разi податок на додану вартiсть об�
числюється з урахуванням суми акцизного збору.

У випадках реалiзацiї продукцiї (товарiв) через посередни�
кiв за вiльними цiнами до цiни включаються також постачаль�
ницько�збутовi надбавки (нацiнки), граничний розмiр яких мо�
же обмежуватися державою3.

Роздрiбнi цiни на товари формуються, виходячи з оптової
цiни, шляхом включення до неї торговельної надбавки (нацiн�
ки). Цi цiни застосовуються у вiдносинах мiж пiдприємствами
торгiвлi та населенням, що споживає товари.

При розрахунках за продану сiльськогосподарськими това�
ровиробниками сiльськогосподарську продукцiю застосовують
закупiвельнi цiни.

§ 3. Правове регулювання контролю
за додержанням дисциплiни цiн

та вiдповiдальнiсть за її порушення

Контроль за додержанням державної дисциплiни цiн є од�
ним з видiв державного контролю за дiяльнiстю господарюючих
суб’єктiв. Державний контроль за цiнами здiйснюється голов�
ним чином при встановленнi i застосуваннi державних фiксова�
них та регульованих цiн i тарифiв. Щодо сфери дiї вiльних цiн
контролюється правомiрнiсть їх застосування (зокрема, шляхом
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2 Ст. 1 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 р. «Про
акцизний збiр» // Вiдомостi Верховної Ради України. — 1993. — № 10. —
Ст. 82.

3 Див., напр.: Указ Президента України вiд 3 листопада 1993 р. № 508
«Про заходи щодо стримування темпiв зростання цiн».



декларування) та додержання вимог антимонопольного законо�
давства.

Контроль за додержанням державної дисциплiни цiн здiйс�
нюють спецiальнi органи — державнi iнспекцiї з контролю за цi�
нами, систему яких очолює Державна iнспекцiя з контролю за
цiнами, що функцiонує у складi Мiнiстерства економiки Украї�
ни. В умовах переходу економiки на ринковi принципи органи
державного контролю за цiнами перебудовують свою роботу в
напрямi здiйснення перевiрок основних засад формування собi�
вартостi продукцiї (робiт, послуг) у структурi цiн, а також ви�
мог антимонопольного законодавства.

Закон «Про цiни i цiноутворення» не регулює детально пра�
вовий статус державних органiв контролю за цiнами, права та
обов’язки їхнiх посадових осiб. Вiн лише мiстить норму, вiдпо�
вiдно до якої державнi органи, що здiйснюють контроль за цi�
нами, та їх посадовi особи мають права, виконують обов’язки
i несуть вiдповiдальнiсть, передбаченi Законом України «Про
державну податкову службу в Українi»1, крiм повноважень, пе�
редбачених пунктами 6—9 ст. 11 вказаного Закону. Виходячи з
того, що завдання i функцiї державних податкових iнспекцiй
i державних iнспекцiй з контролю за цiнами суттєво вiдрiзня�
ються, в Законi «Про цiни i цiноутворення» доцiльно повнiше i
детальнiше визначити правовий статус державних органiв з конт�
ролю за цiнами.

Вiдповiдно до чинного законодавства державнi iнспекцiї з
контролю за цiнами мають, зокрема, право:

здiйснювати на пiдприємствах, в установах i органiзацiях не�
залежно вiд форм власностi перевiрки грошових документiв, бух�
галтерських книг, звiтiв, кошторисiв та iнших документiв;

одержувати вiд службових осiб у письмовiй формi пояс�
нення, довiдки, вiдомостi з питань, що виникають пiд час пере�
вiрок;

обстежувати будь�якi виробничi, складськi, торговельнi при�
мiщення пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форм
власностi та мiсця їх знаходження;

вимагати вiд керiвникiв та iнших службових осiб пiдприємств,
установ, органiзацiй усунення виявлених порушень законодав�
ства про цiни;
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зупиняти операцiї пiдприємств за розрахунковими, валют�
ними, iншими рахунками в банках у разi вiдмови у проведеннi
документальної перевiрки та в iнших передбачених законом ви�
падках;

накладати адмiнiстративнi штрафи на керiвникiв та iнших
службових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй за порушен�
ня державної дисциплiни цiн.

Закон зобов’язує господарюючих суб’єктiв у встановленому
порядку подавати необхiдну iнформацiю для здiйснення конт�
ролю за правильнiстю встановлення i застосування цiн.

Вiдповiдальнiсть господарюючих суб’єктiв за порушення дер�
жавної дисциплiни цiн встановлена Законом України «Про цiни
i цiноутворення» (ст. 14), а також iншими актами законодавства,
чинними на територiї України. Так, вся необґрунтовано одер�
жана пiдприємством, органiзацiєю сума виручки в результатi по�
рушення державної дисциплiни цiн пiдлягає вилученню в доход
вiдповiдного бюджету залежно вiд пiдпорядкованостi пiдпри�
ємства, органiзацiї. Крiм того, у позабюджетнi фонди мiсцевих
рад стягується штраф у двократному розмiрi необґрунтовано
одержаної суми виручки. Вказанi суми списуються з рахункiв
пiдприємств i органiзацiй у банкiвських установах за рiшенням
суду на пiдставi рiшення державної iнспекцiї з контролю за цi�
нами. У разi незгоди пiдприємства, установи, органiзацiї з рiшен�
ням державної iнспекцiї з контролю за цiнами воно може бути
оскаржене в господарському судi.

Певнi санкцiї (як майновi, так i оперативно�господарськi)
щодо пiдприємств i органiзацiй, що порушили дисциплiну цiн,
мають право застосовувати самi суб’єкти господарювання. Так,
пiдприємства, органiзацiї та iншi юридичнi особи мають право
оскаржити в господарському судi порушення цiн з боку держав�
них органiв, пiдприємств, органiзацiй i вимагати вiдшкодування
завданих їм збиткiв у випадках реалiзацiї їм товарiв та послуг з
порушенням вимог чинного законодавства про цiни.

Згiдно з Положенням про поставки продукцiї виробничо�
технiчного призначення (п. 24) та Положенням про поставки
товарiв народного споживання (п. 19) покупець в односторон�
ньому порядку має право вiдмовитися вiд виконання договору
(повнiстю або частково) при завищеннi продавцем цiни на про�
дукцiю.
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Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Якi функцiї властивi цiнi в умовах переходу до ринку?
2. На що спрямована полiтика цiноутворення в Українi?
3. На якi види залежно вiд способiв встановлення подiляються

цiни i тарифи?
4. Яким чином здiйснюється державне регулювання цiн i тари�

фiв?
5. У чому полягають особливостi цiноутворення при здiйсненнi

експортних операцiй?
6. У чому полягає значення iндикативних цiн?
7. У яких сферах застосовуються оптовi й роздрiбнi цiни?
8. Якими правами надiленi державнi органи з контролю за цi�

нами?
9. Яку вiдповiдальнiсть несуть суб’єкти господарювання за по�

рушення державної дисциплiни цiн?
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ÏÐÀÂÎÂI ÇÀÑÀÄÈ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÜÊÎÃÎ
ÎÁËIÊÓ, ÔIÍÀÍÑÎÂÎ¯ ÇÂIÒÍÎÑÒI
ÒÀ ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÍÎ¯ IÍÔÎÐÌÀÖI¯

§ 1. Органiзацiя та ведення
бухгалтерського облiку

в господарських органiзацiях

Як встановлено ч. 8 ст. 19 ГК, усi суб’єкти господарювання
зобов’язанi здiйснювати первинний (оперативний) та бухгал�
терський облiк результатiв своєї роботи, складати статистичну
iнформацiю, а також надавати вiдповiдно до вимог закону фi�
нансову звiтнiсть та статистичну iнформацiю щодо своєї госпо�
дарської дiяльностi, iншi данi, визначенi законом. Забороняєть�
ся вимагати вiд суб’єктiв господарювання надання статистичної
iнформацiї та iнших даних, не передбачених законом або з по�
рушенням порядку, встановленого законом.

Вiдповiдно до ст. 1 Закону України вiд 16 липня 1999 р.
«Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi»
(далi — Закон) бухгалтерський облiк — це процес виявлення, ви�
мiрювання, реєстрацiї, накопичення, узагальнення, зберiгання та
передачi iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства зовнiшнiм та
внутрiшнiм користувачам для прийняття рiшень.

Бухгалтерський облiк є обов’язковим видом облiку, який ве�
деться пiдприємством. Фiнансова, податкова, статистична та iн�
шi види звiтностi, що використовують грошовий вимiрник, ґрун�
туються на даних бухгалтерського облiку (ч. 2 ст. 3 Закону).

Метою ведення бухгалтерського облiку i складання фiнан�
сової звiтностi є надання користувачам для прийняття рiшень
повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансове
становище, результати дiяльностi та рух грошових коштiв пiд�
приємства (ч. 1 ст. 3 Закону).

Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть ґрунтуються
на певних принципах, пiд якими розумiють правила, якими на�
лежить керуватися при виявленнi, оцiнцi i реєстрацiї господар�
ських операцiй i при вiдображеннi їх результатiв у фiнансовiй
звiтностi.



Основними принципами бухгалтерського облiку та фiнан�
сової звiтностi є:

обачнiсть — застосування в бухгалтерському облiку методiв
оцiнки, якi повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов’язань та
витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв пiдприємства;

повне висвiтлення — фiнансова звiтнiсть повинна мiстити
всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки господар�
ських операцiй та подiй, здатних вплинути на рiшення, що прий�
маються на її основi;

автономнiсть — кожне пiдприємство розглядається як юри�
дична особа, вiдокремлена вiд її власникiв, у зв’язку з чим осо�
бисте майно та зобов’язання власникiв не повиннi вiдображати�
ся у фiнансовiй звiтностi пiдприємства;

послiдовнiсть — постiйне (iз року в рiк) застосування пiд�
приємством обраної облiкової полiтики. Змiна облiкової полi�
тики можлива лише у випадках, передбачених нацiональними
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, i повинна
бути обґрунтована та розкрита у фiнансовiй звiтностi;

безперервнiсть — оцiнка активiв та зобов’язань пiдприємства
здiйснюється виходячи з припущення, що його дiяльнiсть буде
тривати далi;

нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат — для визна�
чення фiнансового результату звiтного перiоду необхiдно порiв�
няти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi
для отримання цих доходiв. При цьому доходи i витрати вiд�
ображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтнос�
тi в момент їх виникнення, незалежно вiд дати надходження або
сплати грошових коштiв;

превалювання сутностi над формою — операцiї облiковують�
ся вiдповiдно до їх сутностi, а не лише виходячи з юридичної
форми;

iсторична (фактична) собiвартiсть — прiоритетною є оцiн�
ка активiв пiдприємства, виходячи з витрат на їх виробництво
та придбання;

єдиний грошовий вимiрник — вимiрювання та узагальнення
всiх господарських операцiй пiдприємства у його фiнансовiй звiт�
ностi здiйснюється в єдинiй грошовiй одиницi;

перiодичнiсть — можливiсть розподiлу дiяльностi пiдпри�
ємства на певнi перiоди часу з метою складання фiнансової звiт�
ностi.
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Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться безперерв�
но з дня реєстрацiї пiдприємства до його лiквiдацiї.

Питання органiзацiї бухгалтерського облiку на пiдприємствi
належать до компетенцiї його власника (власникiв) або уповно�
важеного органу (посадової особи) вiдповiдно до законодавства
та установчих документiв.

Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та
забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських
операцiй у первинних документах, збереження оброблених до�
кументiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну,
але не менше трьох рокiв, несе власник (власники) або уповно�
важений орган (посадова особа), який здiйснює керiвництво пiд�
приємством вiдповiдно до законодавства та установчих доку�
ментiв.

Для забезпечення ведення бухгалтерського облiку пiдприєм�
ство самостiйно обирає форми його органiзацiї:

введення до штату пiдприємства посади бухгалтера або ство�
рення бухгалтерської служби на чолi з головним бухгалтером;

користування послугами спецiалiста з бухгалтерського об�
лiку, зареєстрованого як пiдприємець, який здiйснює пiдприєм�
ницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи;

ведення на договiрних засадах бухгалтерського облiку цент�
ралiзованою бухгалтерiєю або аудиторською фiрмою;

самостiйне ведення бухгалтерського облiку та складання звiт�
ностi безпосередньо власником або керiвником пiдприємства.
Ця форма органiзацiї бухгалтерського облiку не може застосо�
вуватися на пiдприємствах, звiтнiсть яких повинна оприлюд�
нюватися.

Пiдприємство самостiйно:
визначає облiкову полiтику пiдприємства;
обирає форму бухгалтерського облiку як певну систему ре�

гiстрiв облiку, порядку i способу реєстрацiї та узагальнення iн�
формацiї в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим
Законом, та з урахуванням особливостей своєї дiяльностi i тех�
нологiї обробки облiкових даних;

розробляє систему i форми внутрiшньогосподарського (управ�
лiнського) облiку, звiтностi i контролю господарських опера�
цiй, визначає права працiвникiв на пiдписання бухгалтерських
документiв;
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затверджує правила документообороту i технологiю оброб�
ки облiкової iнформацiї, додаткову систему рахункiв i регiстрiв
аналiтичного облiку;

може видiляти на окремий баланс фiлiї, представництва, вiд�
дiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли, якi зобов’язанi вести
бухгалтерський облiк, з наступним включенням їх показникiв
до фiнансової звiтностi пiдприємства.

Керiвник пiдприємства зобов’язаний створити необхiднi умо�
ви для правильного ведення бухгалтерського облiку, забезпечи�
ти неухильне виконання всiма пiдроздiлами, службами та пра�
цiвниками, причетними до бухгалтерського облiку, правомiр�
них вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення
та подання до облiку первинних документiв.

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бух�
галтерського облiку пiдприємства (далi — бухгалтер):

забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єди�
них методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i
подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;

органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгал�
терського облiку всiх господарських операцiй;

бере участь в оформленнi матерiалiв, пов’язаних з нестачею
та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування акти�
вiв пiдприємства;

забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях,
представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроз�
дiлах пiдприємства.

Вiдповiдальнiсть за бухгалтерський облiк господарських опе�
рацiй, пов’язаних з лiквiдацiєю пiдприємства, включаючи оцiн�
ку майна i зобов’язань пiдприємства та складання лiквiдацiйно�
го балансу i фiнансової звiтностi, покладається на лiквiдацiйну
комiсiю, яка утворюється вiдповiдно до законодавства (ст. 8 За�
кону «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть»).

Згiдно з ст. 9 Закону «Про бухгалтерський облiк i фiнансо�
ву звiтнiсть» пiдставою для бухгалтерського облiку господарсь�
ких операцiй є первиннi документи, якi фiксують факти здiйс�
нення господарських операцiй. Первиннi документи повиннi бу�
ти складенi пiд час здiйснення господарської операцiї, а якщо це
неможливо — безпосередньо пiсля її закiнчення. Для контролю
та впорядкування оброблення даних на пiдставi первинних до�
кументiв можуть складатися зведенi облiковi документи.
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Первиннi та зведенi облiковi документи можуть бути скла�
денi на паперових або машинних носiях i повиннi мати такi обо�
в’язковi реквiзити:

назву документа (форми);
дату i мiсце складання;
назву пiдприємства, вiд iменi якого складено документ;
змiст та обсяг господарської операцiї, одиницю вимiру гос�

подарської операцiї;
посади осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарської опе�

рацiї i правильнiсть її оформлення;
особистий пiдпис або iншi данi, що дають змогу iдентифi�

кувати особу, яка брала участь у здiйсненнi господарської опе�
рацiї.

Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних
документах, систематизується на рахунках бухгалтерського об�
лiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом
подвiйного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтер�
ського облiку. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються та�
кож у валютi розрахункiв та платежiв по кожнiй iноземнiй ва�
лютi окремо.

Данi аналiтичних рахункiв повиннi бути тотожнi вiдповiд�
ним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мi�
сяця.

Регiстри бухгалтерського облiку повиннi мати назву, перiод
реєстрацiї господарських операцiй, прiзвища i пiдписи або iншi
данi, що дають змогу iдентифiкувати осiб, якi брали участь у їх
складаннi.

Господарськi операцiї повиннi бути вiдображенi в облiко�
вих регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйс�
ненi.

У разi складання та зберiгання первинних документiв i ре�
гiстрiв бухгалтерського облiку на машинних носiях iнформацiї
пiдприємство зобов’язане за свiй рахунок виготовити їх копiї на
паперових носiях на вимогу iнших учасникiв господарських опе�
рацiй, а також правоохоронних органiв та вiдповiдних органiв у
межах їх повноважень, передбачених законами.

Пiдприємство вживає всiх необхiдних заходiв для запобi�
гання несанкцiонованому та непомiтному виправленню запи�
сiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку
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та забезпечує їх належне зберiгання протягом встановленого
строку.

Вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних до�
кументiв i регiстрiв бухгалтерського облiку та недостовiрнiсть
вiдображених у них даних несуть особи, якi склали та пiдписа�
ли цi документи.

Первиннi документи та регiстри бухгалтерського облiку мо�
жуть бути вилученi у пiдприємства тiльки за рiшенням вiдпо�
вiдних органiв, прийнятим у межах їх повноважень, передбаче�
них законами. Посадова особа пiдприємства має право в присут�
ностi представникiв органiв, якi здiйснюють вилучення, зняти
копiї документiв, що вилучаються. Обов’язковим є складання
реєстру документiв, що вилучаються, у порядку, встановленому
законодавством.

Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського об�
лiку та фiнансової звiтностi пiдприємства зобов’язанi прово�
дити iнвентаризацiю активiв i зобов’язань, пiд час якої перевi�
ряються i документально пiдтверджуються їх наявнiсть, стан i
оцiнка.

Об’єкти i перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визнача�
ються власником (керiвником) пiдприємства, крiм випадкiв, ко�
ли її проведення є обов’язковим згiдно з законодавством.

Так, проведення iнвентаризацiї активiв та зобов’язань пiд�
приємства є обов’язковим перед складанням рiчної фiнансової
звiтностi.

Проведення iнвентаризацiї також обов’язкове у разi:
передачi майна державного пiдприємства в оренду, прива�

тизацiї майна державного пiдприємства, перетворення держав�
ного пiдприємства в акцiонерне товариство;

змiни матерiально вiдповiдальних осiб (на день приймання�
передачi справ);

встановлення фактiв крадiжок або зловживань, зiпсуття цiн�
ностей, а також за приписом судово�слiдчих органiв;

пожежi, стихiйного лиха або техногенної аварiї;
лiквiдацiї пiдприємства, а також в iнших випадках, передба�

чених законодавством.
Порядок проведення iнвентаризацiї та врегулювання розбiж�

ностей щодо фактичної наявностi активiв та зобов’язань з дани�
ми бухгалтерського облiку визначається Мiнфiном.
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§ 2. Державне регулювання
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi

Вiдповiдно до статтi 6 Закону «Про бухгалтерський облiк i
фiнансову звiтнiсть» державне регулювання бухгалтерського об�
лiку та фiнансової звiтностi в Українi здiйснюється з метою:

створення єдиних правил ведення бухгалтерського облi�
ку та складання фiнансової звiтностi, якi є обов’язковими для
всiх пiдприємств та гарантують i захищають iнтереси користу�
вачiв;

удосконалення бухгалтерського облiку та фiнансової звiт�
ностi.

Регулювання питань методологiї бухгалтерського облiку та
фiнансової звiтностi здiйснюється Мiнiстерством фiнансiв Украї�
ни, яке затверджує нацiональнi положення (стандарти) бухгал�
терського облiку, iншi нормативно�правовi акти щодо ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.

Порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фi�
нансової звiтностi в банках встановлюється Нацiональним бан�
ком України вiдповiдно до Закону та нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку1.

Порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фi�
нансової звiтностi про виконання бюджетiв та госпрозрахунко�
вих операцiй бюджетних установ установлюється Державним
казначейством України вiдповiдно до законодавства2.

Порядок ведення бухгалтерського облiку фiнансово�госпо�
дарської дiяльностi iнвестора, пов’язаної з виконанням робiт (по�
слуг), передбачених угодою про розподiл продукцiї, визначаєть�
ся такою угодою вiдповiдно до вимог законодавства України.

Мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади, у
межах своєї компетенцiї, вiдповiдно до галузевих особливостей
розробляють на базi нацiональних положень (стандартiв) бух�
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галтерського облiку методичнi рекомендацiї щодо їх застосу�
вання1.

Методологiчна рада з бухгалтерського облiку дiє як дорад�
чий орган при Мiнiстерствi фiнансiв України з метою:

органiзацiї розробки та розгляду проектiв нацiональних по�
ложень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших норматив�
но�правових актiв щодо ведення бухгалтерського облiку та скла�
дання фiнансової звiтностi;

удосконалення органiзацiйних форм i методiв бухгалтер�
ського облiку в Українi;

методологiчного забезпечення впровадження сучасної тех�
нологiї збору та обробки облiково�економiчної iнформацiї;

розробки рекомендацiй щодо вдосконалення системи пiдго�
товки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї бухгалтерiв.

Методологiчна рада з бухгалтерського облiку утворюєть�
ся з висококвалiфiкованих науковцiв, спецiалiстiв мiнiстерств
та iнших центральних органiв виконавчої влади, пiдприємств,
представникiв громадських органiзацiй бухгалтерiв та аудито�
рiв України.

Методологiчна рада з бухгалтерського облiку дiє на пiдставi
Положення про Методологiчну раду з бухгалтерського облiку.
Положення про Методологiчну раду з бухгалтерського облiку та
її персональний склад затвердженi наказом Мiнiстерства фiнан�
сiв України вiд 29 жовтня 1997 р. № 230.

§ 3. Фiнансова звiтнiсть
суб’єктiв господарювання

Фiнансова звiтнiсть — бухгалтерська звiтнiсть, що мiстить
iнформацiю про фiнансове становище, результати дiяльностi та
рух грошових коштiв пiдприємства за звiтний перiод (ст. 1 За�
кону «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть»).

Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi визначенi ст. 11 За�
кону «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть». Вiдпо�
вiдно до цiєї статтi на основi даних бухгалтерського облiку пiд�
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приємства зобов’язанi складати фiнансову звiтнiсть. Фiнансову
звiтнiсть пiдписують керiвник та бухгалтер пiдприємства.

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства (крiм бюджетних установ,
представництв iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi та
суб’єктiв малого пiдприємництва, визнаних такими вiдповiдно
до чинного законодавства) включає:

баланс,
звiт про фiнансовi результати,
звiт про рух грошових коштiв,
звiт про власний капiтал та примiтки до звiтiв.
а) баланс — це звiт про фiнансове становище пiдприємства,

який вiдображає на певну дату його активи, зобов’язання i влас�
ний капiтал.

Активи пiдприємства — це ресурси, контрольованi пiдпри�
ємством в результатi минулих подiй, використання яких, як очi�
кується, призведе до отримання економiчних вигод в майбут�
ньому.

Зобов’язання — заборгованiсть пiдприємства, яка виникла
внаслiдок минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як
очiкується, призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що
втiлюють у собi економiчнi вигоди.

Власний капiтал — частина в активах пiдприємства, що за�
лишається пiсля вирахування його зобов’язань.

Змiст статей балансу визначено Положенням (стандартом)
бухгалтерського облiку 2 «Баланс», затвердженим наказом Мiн�
фiну України вiд 31 березня 1999 р. № 87.

Це статтi згрупованi у вiдповiднi роздiли:
Актив
1. Необоротнi активи (включає статтi):
«Нематерiальнi активи»
«Незавершене будiвництво»
«Основнi засоби»
«Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї»
«Довгострокова дебiторська заборгованiсть»
«Вiдстроченi податковi активи»
«Iншi необоротнi активи»
II. Оборотнi активи
III. Витрати майбутнiх перiодiв
Пасив
I. Власний капiтал
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II. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
III. Довгостроковi зобов’язання
IV. Поточнi зобов’язання
V. Доходи майбутнiх перiодiв.
б) звiт про фiнансовi результати (за Законом «Про ауди�

торську дiяльнiсть» — звiт про прибутки i збитки) — складаєть�
ся вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облi�
ку 3 «Звiт про фiнансовi результати», затвердженого наказом
Мiнфiну України вiд 31 березня 1999 р. № 87.

З метою визначення чистого прибутку або збитку звiтного
перiоду у Звiтi про фiнансовi результати наводять доходи i ви�
трати.

Доходи — це збiльшення економiчних вигод у виглядi над�
ходження активiв або зменшення зобов’язань, якi призводять
до зростання власного капiталу (крiм зростання капiталу за ра�
хунок внескiв власникiв) за звiтний перiод.

Так, у статтi «Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (то�
варiв, робiт, послуг)» вiдображається загальний доход (вируч�
ка) вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт або послуг, тобто без
вирахування наданих знижок, повернення проданих товарiв та
непрямих податкiв (податку на додану вартiсть, акцизного збо�
ру тощо). Органiзацiї, основною дiяльнiстю яких є торгiвля цiн�
ними паперами, у цiй статтi вiдображають вартiсть, за якою реа�
лiзовано цiннi папери, та суму винагороди за виконання iнших
операцiй, пов’язаних з розмiщенням, купiвлею i продажем цiн�
них паперiв.

Витрати — це зменшення економiчних вигод у виглядi ви�
буття активiв або збiльшення зобов’язань, якi призводять до змен�
шення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу за
рахунок його вилучення або розподiлу власниками) за звiтний
перiод.

Знаючи доходи i витрати, можна визначити прибутки i збит�
ки суб’єкта господарювання.

Прибуток — це сума, на яку доходи перевищують пов’язанi
з ними витрати.

Збиток — це перевищення суми витрат над сумою доходу,
для отримання якого були здiйсненi цi витрати.

в) звiт про рух грошових коштiв пiдприємств, органiзацiй
та iнших юридичних осiб (далi — пiдприємства) усiх форм влас�
ностi (крiм банкiв i бюджетних установ), метою якого є надання
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користувачам фiнансової звiтностi повної, правдивої i неупере�
дженої iнформацiї про змiни, що вiдбулися в грошових коштах
пiдприємства i їх еквiвалентах за звiтний перiод. Порядок скла�
дання цього звiту визначено Положенням (стандартом) бухгал�
терського облiку 4 «Звiт про рух грошових коштiв», затвердже�
ним наказом Мiнфiну України вiд 31 березня 1999 р.

г) звiт про власний капiтал, метою складання якого є роз�
криття iнформацiї про змiни у складi власного капiталу пiдпри�
ємства протягом звiтного перiоду. Порядок складання цього звi�
ту визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського облi�
ку 5 «Звiт про власний капiтал», затвердженим наказом Мiнфiну
України вiд 31 березня 1999 р.

Звiт про рух грошових коштiв i звiт про власний капiтал мо�
жуть бути вiднесенi до iншої звiтностi в межах вiдомостей, якi
не становлять комерцiйну таємницю i визначенi законодавством
для надання користувачам та публiкацiї про яку йдеться в За�
конi «Про аудиторську дiяльнiсть».

Для суб’єктiв малого пiдприємництва i представництв iно�
земних суб’єктiв господарської дiяльностi нацiональними поло�
женнями (стандартами) встановлюється скорочена за показни�
ками фiнансова звiтнiсть у складi балансу i звiту про фiнансовi
результати.

Форми фiнансової звiтностi пiдприємств (крiм банкiв) i по�
рядок їх заповнення встановлюються Мiнiстерством фiнансiв
України за погодженням з Державним комiтетом статистики
України.

Форми фiнансової звiтностi банкiв i порядок їх заповнення
встановлюються Нацiональним банком України за погоджен�
ням з Державним комiтетом статистики України.

Форми фiнансової звiтностi бюджетних установ, органiв Дер�
жавного казначейства України з виконання бюджетiв усiх рiв�
нiв i кошторисiв видаткiв та порядок їх заповнення встановлю�
ються Державним казначейством України.

Вiдповiдно до ст. 12 Закону пiдприємства, що мають дочiрнi
пiдприємства, крiм фiнансових звiтiв про власнi господарськi
операцiї, зобов’язанi складати та подавати консолiдовану фiнан�
сову звiтнiсть.

Мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади, до
сфери управлiння яких належать пiдприємства, заснованi на дер�
жавнiй власностi, та органи, якi здiйснюють управлiння майном
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пiдприємств, заснованих на комунальнiй власностi, крiм влас�
них звiтiв, складають та подають зведену фiнансову звiтнiсть що�
до всiх пiдприємств, що належать до сфери їх управлiння.

Зазначенi органи також окремо складають зведену фiнансо�
ву звiтнiсть щодо господарських товариств, акцiї (частки, паї)
яких перебувають вiдповiдно у державнiй та комунальнiй влас�
ностi.

Об’єднання пiдприємств крiм власної звiтностi складають i
подають зведену фiнансову звiтнiсть щодо всiх пiдприємств, якi
входять до їх складу, якщо це передбачено установчими доку�
ментами об’єднань пiдприємств вiдповiдно до законодавства.

Звiтним перiодом для складання фiнансової звiтностi є ка�
лендарний рiк. Промiжна звiтнiсть складається щокварталь�
но наростаючим пiдсумком з початку звiтного року в складi
балансу та звiту про фiнансовi результати. Баланс пiдприєм�
ства складається за станом на кiнець останнього дня кварталу
(року).

Перший звiтний перiод новоствореного пiдприємства може
бути менш як 12 мiсяцiв, але не бiльш як 15 мiсяцiв.

Звiтним перiодом пiдприємства, що лiквiдується, є перiод з
початку звiтного року до дати прийняття рiшення про його лiк�
вiдацiю.

Порядок подання та оприлюднення фiнансової звiтностi вста�
новлено статтею 14 Закону «Про бухгалтерський облiк та фiнан�
сову звiтнiсть»

Пiдприємства зобов’язанi подавати квартальну та рiчну фi�
нансову звiтнiсть органам, до сфери управлiння яких вони на�
лежать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (заснов�
никам) вiдповiдно до установчих документiв, якщо iнше не пе�
редбачено цим Законом. Органам виконавчої влади та iншим
користувачам фiнансова звiтнiсть подається вiдповiдно до за�
конодавства. Термiн подання фiнансової звiтностi встановлю�
ється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Вiдповiдно до Порядку подання фiнансової звiтностi, затвер�
дженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого
2000 р. № 4191 фiнансова звiтнiсть подається органам, до сфери
управлiння яких належать пiдприємства, трудовим колективам
на їх вимогу, власникам (засновникам) вiдповiдно до установ�
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чих документiв, а також згiдно iз законодавством — iншим орга�
нам та користувачам, зокрема органам державної статистики, та
щодо використання бюджетних асигнувань, одержаних з дер�
жавного бюджету, — органам Державного казначейства, а щодо
використання асигнувань, одержаних з мiсцевих бюджетiв, —
вiдповiдно фiнансовим вiддiлам райдержадмiнiстрацiй, мiськ�
виконкомiв та фiнансовим управлiнням обласних, Київської i
Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй.

Розпорядники бюджетних коштiв разом з рiчною фiнан�
совою звiтнiстю про виконання кошторисiв доходiв i видаткiв
подають аудиторський звiт з висновком щодо її достовiрностi,
складений органом державної контрольно�ревiзiйної служби.

Банки подають фiнансову звiтнiсть також Нацiональному
банку.

Фiнансова звiтнiсть може подаватися органам державної
статистики разом з довiдкою про наявнiсть згоди надання ор�
ганам державної влади даних з фiнансової звiтностi пiдприєм�
ства, форму якої наведено у додатку. У разi вiдсутностi такої
згоди зазначена довiдка органам державної статистики не по�
дається.

Термiни подання пiдприємствами фiнансової звiтностi у
визначених межах встановлює мiнiстерство або iнший орган
виконавчої влади, до сфери управлiння якого належать пiд�
приємства, або органи мiсцевого самоврядування, якi здiйсню�
ють управлiння майном пiдприємств комунальної власностi.

Квартальна фiнансова звiтнiсть (крiм зведеної та консолi�
дованої) подається пiдприємствами не пiзнiше 25 числа мiсяця,
що настає за звiтним кварталом, а рiчна — не пiзнiше 20 лютого
наступного за звiтним року.

Мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади
подають зведену фiнансову звiтнiсть про фiнансове становище,
результати дiяльностi та рух грошових коштiв щодо всiх пiд�
приємств, якi належать до сфери їх управлiння, а також зведе�
ну фiнансову звiтнiсть про фiнансове становище, результати дi�
яльностi та рух грошових коштiв щодо господарських товариств,
акцiї (частки, паї) яких перебувають у державнiй власностi, Мiн�
економiки i Мiнфiну щокварталу не пiзнiше 45 днiв пiсля закiн�
чення звiтного кварталу та щороку не пiзнiше 15 квiтня наступ�
ного за звiтним року. Про диференцiйованi термiни подання цiєї
фiнансової звiтностi повiдомляє Мiнфiн.
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Об’єднання пiдприємств, утворенi на добровiльних засадах,
подають власну та зведену фiнансову звiтнiсть, якщо це перед�
бачено установчими документами.

Об’єднання пiдприємств, утворенi за рiшенням Кабiнету
Мiнiстрiв України або центрального органу виконавчої влади,
який здiйснює управлiння майном пiдприємств, подають крiм
власної зведену фiнансову звiтнiсть вiдповiдно Мiнфiну та Мi�
некономiки або вiдповiдному центральному органу виконавчої
влади.

Органи мiсцевого самоврядування подають зведену фiнан�
сову звiтнiсть про фiнансове становище, результати дiяльнос�
тi та рух грошових коштiв щодо всiх пiдприємств комунальної
власностi, а також зведену фiнансову звiтнiсть про фiнансове
становище, результати дiяльностi та рух грошових коштiв щодо
господарських товариств, акцiї (частки, паї) яких перебувають
у комунальнiй власностi, вiдповiдним мiсцевим органам вико�
навчої влади щокварталу не пiзнiше 30 днiв пiсля закiнчення
звiтного кварталу та щороку не пiзнiше 10 березня наступного
за звiтним року. Про диференцiйованi термiни подання цiєї звiт�
ностi повiдомляють мiсцевi органи виконавчої влади.

Пiдприємства, що мають дочiрнi пiдприємства, крiм фiнан�
сових звiтiв про власнi господарськi операцiї подають консолi�
довану фiнансову звiтнiсть власникам (засновникам) у визна�
ченi ними термiни, але не пiзнiше 45 днiв пiсля закiнчення звiт�
ного кварталу та не пiзнiше 15 квiтня наступного за звiтним
року.

Фiнансова звiтнiсть пiдприємств не становить комерцiйної
таємницi, крiм випадкiв, передбачених законодавством.

Вiдкритi акцiонернi товариства, пiдприємства�емiтенти об�
лiгацiй, банки, довiрчi товариства, валютнi та фондовi бiржi, iн�
вестицiйнi фонди, iнвестицiйнi компанiї, кредитнi спiлки, не�
державнi пенсiйнi фонди, страховi компанiї та iншi фiнансовi
установи зобов’язанi не пiзнiше 1 червня наступного за звiтним
року оприлюднювати рiчну фiнансову звiтнiсть та консолiдо�
вану звiтнiсть шляхом публiкацiї у перiодичних виданнях або
розповсюдження її у виглядi окремих друкованих видань.

У разi лiквiдацiї пiдприємства лiквiдацiйна комiсiя складає
лiквiдацiйний баланс та у випадках, передбачених законами,
публiкує його протягом 45 днiв.
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§ 4. Статистична iнформацiя
суб’єктiв господарювання

Вiдповiдно до чинного законодавства (ч. 8 ст. 19 ГК, ч. 1
ст. 18 Закону «Про господарськi товариства», ч. 1 ст. 19 Закону
«Про товарну бiржу», п. 1 ст. 15 Закону «Про споживчу коопе�
рацiю», ст. 28 Закону «Про фермерське господарство», ст. 34
Закону «Про сiльськогосподарську кооперацiю» тощо) суб’єк�
ти господарювання зобов’язанi складати статистичну iнформа�
цiю i адмiнiстративнi данi.

Разом з тим забороняється вимагати вiд пiдприємств подан�
ня статистичної iнформацiї та адмiнiстративних даних з пору�
шенням встановленого законодавством порядку. Вiдомостi, не
передбаченi звiтно�статистичною документацiєю, пiдприємством
можуть бути поданi запитувачам на договiрнiй основi, а судам,
органам прокуратури, служби безпеки, внутрiшнiх справ, дер�
жавної податкової служби, Антимонопольного комiтету Украї�
ни, Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, гос�
подарському суду та аудиторським органiзацiям i державним
виконавцям — у випадках, передбачених законодавством, на їх
письмовий запит.

Вiдповiдно до Закону України «Про державну статистику»
(в редакцiї Закону України вiд 13 липня 2000 р.) адмiнiстратив�
нi данi — це данi, отриманi на пiдставi спостережень, проведе�
них органами державної влади (за винятком органiв державної
статистики), органами мiсцевого самоврядування та iншими
юридичними особами вiдповiдно до законодавства та з метою
виконання адмiнiстративних обов’язкiв та завдань, вiднесених
до їх компетенцiї; статистична iнформацiя (данi) — це офiцiй�
на державна iнформацiя, яка характеризує масовi явища та про�
цеси, що вiдбуваються в економiчнiй, соцiальнiй та iнших сфе�
рах життя України та її регiонiв.

Статистична iнформацiя є одним iз видiв iнформацiї (ст. 18
Закону України вiд 2 жовтня 1992 р. «Про iнформацiю»). Вiд�
повiдно до ст. 19 Закону України «Про iнформацiю» держав�
на статистична iнформацiя пiдлягає систематичному вiдкрито�
му публiкуванню. Забезпечується вiдкритий доступ громадян,
наукових закладiв та iнших заiнтересованих органiзацiй до не�
опублiкованих статистичних даних, якi не пiдпадають пiд дiю
обмежень, встановлених цим Законом.
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Система статистичної iнформацiї, її джерела i режим визна�
чаються Законом України «Про державну статистику» та iнши�
ми правовими актами в цiй галузi. Зокрема, як зазначено в ст. 2
Закону «Про державну статистику», правовою основою держав�
ної статистичної дiяльностi є Конституцiя України, цей Закон,
iншi закони України та нормативно�правовi акти, якi регулю�
ють вiдносини в галузi статистики, iнформацiї, iнформатизацiї,
науково�технiчної дiяльностi, стандартизацiї, а також мiжнарод�
нi договори України в галузi статистики, згода на обов’язковiсть
яких надана Верховною Радою України.

Статистична iнформацiя, отримана на пiдставi проведених
органами державної статистики статистичних спостережень, iснує
у виглядi первинних даних щодо респондентiв, статистичних да�
них, що пройшли одну чи декiлька стадiй опрацювання та нако�
пиченi на паперових, магнiтних та iнших носiях або в електрон�
ному виглядi, а також аналiтичних матерiалiв, пiдготовлених на
пiдставi цих даних.

Первиннi данi — це iнформацiя щодо кiлькiсної та якiсної ха�
рактеристики явищ i процесiв, яка подана респондентами пiд час
статистичних спостережень.

Статистичнi данi — це iнформацiя, отримана на пiдставi
проведених статистичних спостережень, що опрацьована i по�
дана у формалiзованому виглядi вiдповiдно до загальноприйня�
тих принципiв та методологiї. Статистичнi данi, що є результа�
том зведення та угруповання первинних даних, за умови забез�
печення їх знеособленостi являють собою зведену знеособлену
статистичну iнформацiю (данi).

Статистичною iнформацiєю є також данi банкiвської i фiнан�
сової статистики, статистики платiжного балансу тощо, якi скла�
даються на пiдставi адмiнiстративних даних, отриманих Нацiо�
нальним банком України та спецiально уповноваженими орга�
нами державної влади (крiм органiв державної статистики) вiд�
повiдно до їх компетенцiї. Вiдповiднi повноваження зазначених
органiв, а також засади щодо органiзацiї збирання, опрацюван�
ня, аналiзу, поширення, збереження, захисту та використання та�
кої статистичної iнформацiї визначаються окремими законами
(ст. 6 Закону України «Про державну статистику»).

З метою складання статистичної iнформацiї органи держав�
ної статистики можуть використовувати такi джерела iнфор�
мацiї:
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первиннi та статистичнi данi щодо респондентiв, якi пiдля�
гають статистичним спостереженням;

адмiнiстративнi данi органiв державної влади (за винятком
органiв державної статистики), органiв мiсцевого самовряду�
вання, iнших юридичних осiб;

данi банкiвської i фiнансової статистики, статистики пла�
тiжного балансу тощо;

статистичну iнформацiю мiжнародних органiзацiй та статис�
тичних служб iнших країн тощо;

оцiнки та розрахунки, що здiйснюються на основi зазначе�
них вище даних.

Рiшення щодо вибору джерела статистичної iнформацiї прий�
мається органами державної статистики самостiйно, з урахуван�
ням якостi i своєчасностi подання iнформацiї, витрат, а також
обов’язкiв, якi виникають у зв’язку з цим у респондентiв (ст. 7
Закону України «Про державну статистику»).

Вимоги щодо форми, змiсту та строкiв подання статистич�
ної звiтностi суб’єктами господарювання встановлюються орга�
нами державної статистики. При цьому застосовуються типовi
форми первинної облiкової документацiї, необхiдної для про�
ведення статистичних спостережень. Так, наказом Державно�
го комiтету статистики України вiд 27 липня 2001 р. № 339
«Про затвердження форм державної статистичної звiтностi по
структурнiй статистицi» затвердженi такi форми державної ста�
тистичної звiтностi:

— № 1�пiдприємництво (рiчна) «Звiт про основнi показни�
ки дiяльностi пiдприємства за ___ рiк»;

— № 1�пiдприємництво (квартальна) «Звiт про основнi по�
казники дiяльностi пiдприємства»;

— № 1�пiдприємництво (малi) — пiврiчна «Звiт про основнi
показники дiяльностi малих промислових та будiвельних пiд�
приємств».

Iншим наказом (вiд 7 грудня 2001 р. № 487) Держком�
стат України затвердив форми державної статистичної звiтнос�
тi № 10�зез «Звiт про iноземнi iнвестицiї в Україну» та № 13�зез
«Звiт про iнвестицiї з України в економiку країн свiту» та iн�
струкцiї щодо їх заповнення.

Спецiальнi типовi форми державної статистичної звiтностi
затвердженi щодо автомобiльного транспорту, роздрiбної торгiв�
лi i громадського харчування тощо.
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Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Що таке бухгалтерський облiк?
2. На яких принципах ґрунтуються бухгалтерський облiк i фi�

нансова звiтнiсть?
3. В яких випадках проведення iнвентаризацiї є обов’язковим?
4. З чого складається публiчна бухгалтерська звiтнiсть?
5. Що включає в себе фiнансова звiтнiсть?
6. Що таке консолiдована i зведена фiнансова звiтнiсть?
7. Який порядок подання фiнансової звiтностi встановлено для

суб’єктiв господарювання?
8. Що таке адмiнiстративнi данi?
9. Дайте визначення поняття статистичної iнформацiї.
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ÏÐÀÂÎÂI ÇÀÑÀÄÈ
ÀÓÄÈÒÎÐÑÜÊÎ¯ ÄIßËÜÍÎÑÒI

§ 1. Поняття та змiст
аудиторської дiяльностi

Аудит — порiвняно новий для нашої країни напрямок еко�
номiчного аналiзу у контролю господарської дiяльностi. Якщо на
Заходi цей напрямок вiдомий уже понад 150 рокiв, то в Українi
вiн почав розвиватися лише з початком економiчних перетво�
рень у зв’язку з вiдмовою вiд державної монополiї на ведення
господарства.

Контроль за фiнансово�господарською дiяльнiстю пiдпри�
ємств i органiзацiй, ревiзiї цiєї дiяльностi здiйснювалися i ранi�
ше, здiйснюються вони i тепер.

Так, вiдповiдно до статтi 2 Закону України вiд 26 сiчня
1993 р. «Про державну контрольно�ревiзiйну службу в Українi»
головним завданням державної контрольно�ревiзiйної служби
є здiйснення державного фiнансового контролю за використан�
ням i збереженням державних фiнансових ресурсiв, необоротних
та iнших активiв, правильнiстю визначення потреби в бюджет�
них коштах та взяття зобов’язань, ефективним використанням
коштiв i майна, станом i достовiрнiстю бухгалтерського облiку
i фiнансової звiтностi в мiнiстерствах та iнших органах вико�
навчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах i у
суб’єктiв господарювання державного сектору економiки, а та�
кож на пiдприємствах i в органiзацiях, якi отримують (отриму�
вали в перiодi, який перевiряється) кошти з бюджетiв усiх рiв�
нiв та державних фондiв або використовують (використовували
у перiодi, який перевiряється) державне чи комунальне майно
(далi — пiдконтрольнi установи), виконанням мiсцевих бюдже�
тiв, розроблення пропозицiй щодо усунення виявлених недолi�
кiв i порушень та запобiгання їм у подальшому.

Державний фiнансовий контроль реалiзується державною
контрольно�ревiзiйною службою через проведення державного
фiнансового аудиту та iнспектування.



Державний фiнансовий аудит є рiзновидом державного фi�
нансового контролю i полягає у перевiрцi та аналiзi фактичного
стану справ щодо законного та ефективного використання дер�
жавних чи комунальних коштiв i майна, iнших активiв держави,
правильностi ведення бухгалтерського облiку i достовiрностi фi�
нансової звiтностi, функцiонування системи внутрiшнього кон�
тролю. Результати державного фiнансового аудиту та їх оцiнка
викладаються у звiтi.

Iнспектування здiйснюється у формi ревiзiї та полягає у до�
кументальнiй i фактичнiй перевiрцi певного комплексу або окре�
мих питань фiнансово�господарської дiяльностi пiдконтрольної
установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фак�
тiв порушення законодавства, встановлення винних у їх допу�
щеннi посадових i матерiально вiдповiдальних осiб. Результати
ревiзiї викладаються в актi.

Порядок проведення державною контрольно�ревiзiйною
службою державного фiнансового аудиту та iнспектування вста�
новлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Державний фiнансовий аудит проводиться також Рахунко�
вою палатою у порядку та у спосiб, що визначенi законом.

Державний контроль здiйснюється у формi ревiзiй i пере�
вiрок.

Ревiзiя — це метод документального контролю за фiнансо�
во�господарською дiяльнiстю пiдприємства, установи, органiза�
цiї, дотриманням законодавства з фiнансових питань, достовiр�
нiстю облiку i звiтностi, спосiб документального викриття недо�
стач, розтрат, привласнень та крадiжок коштiв i матерiальних
цiнностей, попередження фiнансових зловживань. За наслiдка�
ми ревiзiї складається акт.

Перевiрка — це обстеження i вивчення окремих дiлянок фi�
нансово�господарської дiяльностi пiдприємства, установи, орга�
нiзацiї або їх пiдроздiлiв. Наслiдки перевiрки оформляються до�
вiдкою або доповiдною запискою.

Ревiзiя i аудит, хоч i близькi за змiстом багатьох операцiй по�
няття, проте це рiзнi види дiяльностi.

Аудитор (лат. — auditor — слухач, учень, слiдчий) в англосак�
сонських країнах — ревiзор, який контролює фiнансово�госпо�
дарську дiяльнiсть компанiї, в США — посадова особа штату чи
незалежної громадської органiзацiї, яка здiйснює нагляд за ра�
цiональним використанням ресурсiв.
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Поняття аудиту ширше вiд понять ревiзiї i контролю, оскiль�
ки охоплює не лише перевiрку достовiрностi фiнансових показ�
никiв, але i розробку пропозицiй щодо полiпшення господар�
ської дiяльностi з метою рацiоналiзацiї видаткiв i оптимiзацiї
прибуткiв на законних пiдставах. Тому аудит можна розглядати
як своєрiдну експертизу бiзнесу.

Згiдно з ч. 1 ст. 362 ГК аудиторською дiяльнiстю визнається
дiяльнiсть громадян та органiзацiй, предметом якої є здiйснен�
ня аудиту, органiзацiйне i методичне забезпечення аудиту та на�
дання iнших аудиторських послуг.

Аудиторська дiяльнiсть у сферi фiнансового контролю регу�
люється Законом України вiд 22 квiтня 1993 р. (в ред. закону
вiд 14.09.2006 р.) «Про аудиторську дiяльнiсть»1, iншими нор�
мативними актами України. У випадках, якщо мiжнародним до�
говором, в якому бере участь Україна, встановлено iншi прави�
ла, нiж тi, що мiстить зазначений Закон, то застосовуються пра�
вила мiжнародного договору.

Особливостi проведення iнших видiв аудиторської дiяльно�
стi регулюються спецiальним законодавством2.

Вiдповiдно до визначення, вмiщеного в статтi 3 Закону, ау�
диторська дiяльнiсть — це пiдприємницька дiяльнiсть, що вклю�
чає в себе органiзацiйне i методичне забезпечення аудиту, прак�
тичне виконання аудиторських перевiрок (аудит) та надання
iнших аудиторських послуг.

З наведеного визначення випливає, що змiстом аудитор�
ської дiяльностi є:

— органiзацiйне забезпечення аудиту;
— методичне забезпечення аудиту;
— власне аудит, який включає в себе практичне виконання

аудиторських перевiрок;
— надання iнших аудиторських послуг.
Закон «Про аудиторську дiяльнiсть» не розкриває змiсту ор�

ганiзацiйного та методичного забезпечення аудиту. На нашу дум�
ку, до органiзацiйного забезпечення аудиту можна вiднести:

— легалiзацiю аудиторської фiрми (аудитора) шляхом дер�
жавної реєстрацiї;
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— сертифiкацiю аудиторiв;
— ведення Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi од�

ноособово надають аудиторськi послуги.
Методичне забезпечення аудиту включає в себе:
— розроблення i затвердження програми пiдготовки ауди�

торiв;
— затвердження норм i стандартiв аудиту.
Згiдно з ч. 2 ст. 362 ГК аудиторська дiяльнiсть регулюєть�

ся Господарським кодексом, законом про аудиторську дiяль�
нiсть та iншими прийнятими вiдповiдно до них нормативно�
правовими актами. Основним нормативно�правовим актом
законодавства про аудиторську дiяльнiсть є Закон України
«Про аудиторську дiяльнiсть». Його положення дiють на те�
риторiї України i поширюються на усi господарюючi суб’єк�
ти незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi. Дiя цьо�
го Закону не поширюється на аудиторську дiяльнiсть держав�
них органiв, їх пiдроздiлiв та посадових осiб, уповноважених
законами України на здiйснення державного фiнансового кон�
тролю.

Важливе значення для правового регулювання здiйснення
аудиту мають положення Закону України вiд 16 липня 1999 р.
«Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi»,
який визначає правовi засади регулювання, органiзацiї, веден�
ня бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в
Українi. Бiльш детально цi питання врегульованi Положення�
ми (стандартами) бухгалтерського облiку, затвердженими Мiнiс�
терством фiнансiв України.

Значна кiлькiсть нормативно�правових актiв прийнята Ауди�
торською палатою України. Серед них можна назвати Положен�
ня про сертифiкацiю аудиторiв вiд 31 травня 2007 р., Порядок
ведення Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв вiд 26 квiтня
2007 р., Положення про регiональне вiддiлення Аудиторської
палати України вiд 26 червня 2008 р. тощо.

Проведення аудиту окремих суб’єктiв господарювання здiйс�
нюється з урахуванням положень, що мiстяться у так званих вi�
домчих нормативних актах, прийнятих Державною комiсiєю з
цiнних паперiв i фондового ринку, Фондом Державного майна,
Нацiональним банком України, Державною податковою адмiнiс�
трацiєю України.
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§ 2. Форми та змiст аудиторських послуг.
Види аудиту

Вiдповiдно до ст. 3 Закону «Про аудиторську дiяльнiсть»
аудиторська дiяльнiсть включає практичне виконання аудитор�
ських перевiрок (аудит) та надання iнших аудиторських послуг.

Аудиторська перевiрка (аудит) — це перевiрка даних бухгал�
терського облiку i показникiв фiнансової звiтностi суб’єкта гос�
подарювання з метою висловлення незалежної думки аудито�
ра про її достовiрнiсть в усiх суттєвих аспектах та вiдповiднiсть
вимогам законiв України, положень (стандартiв) бухгалтерсько�
го облiку або iнших правил (внутрiшнiх положень суб’єктiв гос�
подарювання) згiдно iз вимогами користувачiв.

3 наведеного визначення випливають наступнi ознаки аудиту:
1) аудит — це перевiрка, тобто обстеження i вивчення окре�

мих дiлянок фiнансово�господарської дiяльностi суб’єктiв гос�
подарювання або їх структурних пiдроздiлiв;

2) об’єктом аудиту є бухгалтерська звiтнiсть, облiк, первин�
нi документи та iнша iнформацiя щодо фiнансово�господарсь�
кої дiяльностi суб’єктiв господарювання.

Бухгалтерська звiтнiсть — це звiтнiсть, що складається на
пiдставi даних бухгалтерського облiку для задоволення потреб
певних користувачiв (наказ Мiнiстерства фiнансiв України «Про
затвердження Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку»
вiд 31 березня 1999 р. № 87);

3) метою аудиту є визначення достовiрностi звiтностi, облi�
ку суб’єктiв господарювання, його повноти i вiдповiдностi чин�
ному законодавству та стандартiв бухгалтерського облiку.

Достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi — це такий ступiнь
точностi вiдомостей бухгалтерської звiтностi, який дає змогу
компетентному користувачу робити на її (звiтностi) пiдставi
правильнi висновки щодо результатiв дiяльностi суб’єктiв гос�
подарювання i приймати вiдповiднi рiшення. Основою досто�
вiрностi бухгалтерської звiтностi є вiдсутнiсть суттєвих пору�
шень встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку i
складання звiтностi.

Аудитори (аудиторськi фiрми) можуть надавати iншi ауди�
торськi послуги, пов’язанi з їх професiйною дiяльнiстю, зокрема:

а) з ведення та вiдновлення бухгалтерського облiку;
б) у формi консультацiй з питань бухгалтерського облiку та

фiнансової звiтностi;
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в) експертизи i оцiнки стану фiнансово�господарської дiяль�
ностi;

г) iнших видiв економiко�правового забезпечення господар�
ської дiяльностi суб’єктiв господарювання.

Перелiк послуг, якi можуть надавати аудитори (аудиторськi
фiрми), затверджений рiшенням Аудиторської палати України
вiд 27 вересня 2007 р. Цей перелiк, зокрема, включає:

— аудит iсторичної фiнансової iнформацiї, зокрема фiнан�
сової звiтностi;

— огляд iсторичної фiнансової iнформацiї, зокрема фiнансо�
вої звiтностi;

— завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи огля�
дом iсторичної фiнансової iнформацiї;

— завдання з виконання погоджених процедур стосовно фi�
нансової iнформацiї;

— завдання з пiдготовки фiнансової iнформацiї;
— ведення бухгалтерського облiку;
— складання фiнансових звiтiв;
— вiдновлення бухгалтерського облiку;
— консультацiї з питань бухгалтерського облiку та фiнансо�

вої звiтностi;
— консультацiї з питань системи внутрiшнього контролю;
— консультацiї з питань оподаткування, у тому числi з орга�

нiзацiї податкового облiку та податкової звiтностi;
— складання податкових декларацiй та звiтiв;
— консультацiї з питань застосування iнформацiйних техно�

логiй;
— консультацiї з iнших питань управлiння та ведення бiзне�

су тощо.
Види аудиту. Аудиторськi перевiрки можуть бути класифi�

кованi за рiзними критерiями: залежно вiд пiдстав проведення
аудиту, вiд суб’єктiв проведення аудиту, вiд виду дiяльностi су�
б’єкта господарювання, щодо якого проводиться аудит, тощо.

Так, вiдповiдно до ч. 3 ст. 363 ГК та ч. 5 ст. 3 Закону «Про
аудиторську дiяльнiсть» аудит може проводитись з iнiцiативи
суб’єктiв господарювання (його можна назвати iнiцiативним
аудитом), а також у випадках, передбачених чинним законодав�
ством (обов’язковий аудит).

Iнiцiативний аудит проводиться в будь�який час i в тих об�
сягах, що будуть визначенi рiшенням органу управлiння суб’єк�
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та господарювання—юридичної особи, або рiшенням громадяни�
на�пiдприємця.

Обов’язковий аудит вiдповiдно до ст. 8 Закону «Про аудитор�
ську дiяльнiсть» проводиться:

— по�перше, для пiдтвердження достовiрностi та повноти рiч�
ної фiнансової звiтностi вiдкритих акцiонерних товариств, пiдпри�
ємств—емiтентiв облiгацiй, професiйних учасникiв ринку цiнних
паперiв, фiнансових установ та iнших суб’єктiв господарюван�
ня, звiтнiсть яких вiдповiдно до законодавства України пiдлягає
офiцiйному оприлюдненню, за винятком установ та органiзацiй,
що повнiстю утримуються за рахунок державного бюджету;

— по�друге, для перевiрки фiнансового стану засновникiв
банкiв, пiдприємств з iноземними iнвестицiями, вiдкритих ак�
цiонерних товариств (крiм фiзичних осiб), страхових i холдин�
гових компанiй, iнститутiв спiльного iнвестування, довiрчих то�
вариств та iнших фiнансових посередникiв;

— по�третє, для емiтентiв цiнних паперiв при отриманнi лi�
цензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних
паперiв.

Проведення аудиту є обов’язковим також в iнших випадках,
передбачених законами України.

Зовнiшнiй i внутрiшнiй аудит. Пiд термiном «зовнiшнiй аудит»
розумiється власне аудит, що здiйснюється аудитором (аудитор�
ською фiрмою).

Внутрiшнiй аудит — це органiзована суб’єктом господарю�
вання в iнтересах його власникiв i врегульована його локальни�
ми актами система контролю за дотриманням встановленого по�
рядку ведення бухгалтерського облiку i звiтностi.

Такий контроль здiйснюється аудиторською службою суб’єк�
та господарювання або iншим незалежним внутрiшнiм пiдроздi�
лом зазначеного суб’єкта i включає, зокрема, нагляд i перевiрку:

— дотримання вимог законодавства;
— точностi i повноти документацiї бухгалтерського облiку;
— своєчасностi пiдготовки бухгалтерської документацiї;
— забезпечення збереження майна тощо.
Залежно вiд виду дiяльностi чи особливостей правового ста�

тусу суб’єкта господарювання, щодо якого здiйснюється ауди�
торська перевiрка, можна видiлити такi спецiальнi види аудиту:

— аудит пiдприємства, що приватизується;
— аудит ВАТ та пiдприємств—емiтентiв облiгацiй;
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— аудит банкiв;
— аудит страхових компанiй;
— аудит холдингових компанiй;
— аудит iнститутiв спiльного iнвестування тощо.

§ 3. Суб’єкти
аудиторської дiяльностi

Правове становище аудитора (аудиторської фiрми). Як за�
значено в ч. 2 ст. 363 ГК та в ч. 4 ст. 3 Закону «Про аудиторську
дiяльнiсть», аудит здiйснюється незалежними особами (ауди�
торами), аудиторськими фiрмами, якi уповноваженi суб’єктами
господарювання на його проведення.

Аудитором може бути фiзична особа, яка має сертифiкат,
що визначає її квалiфiкацiйну придатнiсть на зайняття аудитор�
ською дiяльнiстю на територiї України (ч. 1 ст. 4 Закону).

Аудитор має право займатися аудиторською дiяльнiстю як
фiзична особа—пiдприємець або у складi аудиторської фiрми з
дотримання вимог законодавства України.

Аудиторам забороняється безпосередньо займатися iншими
видами пiдприємницької дiяльностi, що не виключає їх права
отримувати дивiденди вiд акцiй та доходи вiд iнших корпоратив�
них прав.

Аудитором не може бути особа, яка має судимiсть за корис�
ливi злочини.

Аудиторська фiрма — це юридична особа, створена вiдпо�
вiдно до законодавства, яка здiйснює виключно аудиторську дi�
яльнiсть.

Загальний розмiр частки засновникiв (учасникiв) аудитор�
ської фiрми, якi не є аудиторами, у статутному капiталi не може
перевищувати 30 вiдсоткiв.

Керiвником аудиторської фiрми може бути тiльки аудитор.
Суб’єкти аудиторської дiяльностi вносяться до Реєстру ауди�

торських фiрм та аудиторiв, ведення якого за Законом «Про ауди�
торську дiяльнiсть» покладено на Аудиторську палату України.

Реєстр аудиторських фiрм i аудиторiв (далi — Реєстр) — це
база даних, що мiстить iнформацiю про аудиторськi фiрми та
аудиторiв, якi займаються аудиторською дiяльнiстю iндивiду�
ально як фiзичнi особи—пiдприємцi.
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Порядок ведення Реєстру визначається та забезпечується
Аудиторською палатою України.

Реєстр не рiдше одного разу на рiк публiкується у фаховому
виданнi Аудиторської палати України.

Аудиторськi фiрми та аудитори, якi зареєстрованi як фiзич�
нi особи—пiдприємцi, мають право на здiйснення аудиторської
дiяльностi лише пiсля включення їх до Реєстру.

Включеним до Реєстру аудиторським фiрмам та аудиторам
видається свiдоцтво вiдповiдного зразка.

За включення до Реєстру справляється плата в розмiрi, вста�
новленому Аудиторською палатою України.

Як зазначається в ч. 1 ст. 10 Закону «Про аудиторську дiяль�
нiсть», сертифiкацiя (визначення квалiфiкацiйної придатностi
на зайняття аудиторською дiяльнiстю) здiйснюється Аудитор�
ською палатою України.

Право на отримання сертифiкату мають фiзичнi особи, якi
мають вищу економiчну або юридичну освiту, документ про
здобуття якої визнається в Українi, необхiднi знання з питань
аудиту фiнансiв, економiки та господарського права, досвiд ро�
боти не менше трьох рокiв пiдряд на посадах аудитора, ревiзора,
бухгалтера, юриста, фiнансиста, економiста, асистента (помiч�
ника) аудитора. Наявнiсть необхiдного обсягу знань для отри�
мання сертифiката визначається шляхом проведення iспиту за
програмою, затвердженою Аудиторською палатою.

Термiн чинностi сертифiкату не може перевищувати п’яти
рокiв (ч. 5 ст. 10 Закону).

Порядок сертифiкацiї аудиторiв в Українi встановлений По�
ложенням про сертифiкацiю аудиторiв, затвердженим рiшенням
Аудиторської палати України вiд 31 травня 2007 р. № 178/6.

Пiсля затвердження на засiданнi АПУ протоколу Комiсiї
з сертифiкацiї та удосконалення професiйних знань аудиторiв
АПУ з результатами складання квалiфiкацiйного iспиту Секре�
тарiат АПУ здiйснює видачу сертифiкатiв.

Сертифiкат аудитора — це офiцiйний документ, який за�
свiдчує рiвень професiйних знань, необхiдних для здiйснення
аудиту пiдприємств рiзних форм власностi на територiї України.

Згiдно з вимогами Закону України «Про аудиторську дiяль�
нiсть» та Статуту АПУ за неналежне виконання професiйних
обов’язкiв до аудитора можуть бути застосованi АПУ стягнен�
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ня у виглядi попередження, зупинення чинностi сертифiката на
строк до одного року або анулювання сертифiката.

Неналежне виконання професiйних обов’язкiв аудитором —
це порушення аудитором вимог чинного законодавства Украї�
ни, стандартiв аудиту, норм професiйної етики аудиторiв та рi�
шень АПУ.

Рiшення АПУ про зупинення термiну чинностi сертифiката
або його анулювання набуває чинностi з моменту його оприлюд�
нення та може бути оскаржене в судi.

Анулювання сертифiката здiйснюється шляхом вiдкликан�
ня сертифiката та оприлюднення рiшення АПУ у фаховому ви�
даннi.

Анулювання сертифiката здiйснюється на пiдставi рiшення
АПУ:

— з iнiцiативи аудитора (особистого повернення сертифiка�
та, iнших випадкiв);

— iнших пiдстав, передбачених чинним законодавством Украї�
ни та цим Положенням.

Анульований сертифiкат аудитор зобов’язаний в 10�денний
термiн з моменту отримання витягу з рiшення АПУ або з момен�
ту публiкацiї в пресi повернути до Секретарiату АПУ.

Аудиторська палата України — самоврядний орган що здiйс�
нює сертифiкацiю суб’єктiв, якi мають намiр займатися аудитор�
ською дiяльнiстю, затверджує програми пiдготовки аудиторiв,
норми i стандарти аудиту, веде облiк аудиторських органiзацiй
та аудиторiв (ч. 1 ст. 365 ГК).

Повноваження Аудиторської палати України визначаються
Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» (ст. 12—15) та
Статутом Аудиторської палати України, який приймається дво�
ма третинами голосiв вiд загальної кiлькостi членiв палати.

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 12 Закону «Про аудиторську дiяль�
нiсть» Аудиторська палата України:

— здiйснює сертифiкацiю осiб, якi мають намiр займатися
аудиторською дiяльнiстю;

— затверджує стандарти аудиту;
— затверджує програми пiдготовки аудиторiв та за погоджен�

ням з Нацiональним банком України програми пiдготовки ауди�
торiв, якi здiйснюватимуть аудит банкiв;

— веде Реєстр;
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— здiйснює контроль за дотриманням аудиторськими фiр�
мами та аудиторами вимог закону, стандартiв аудиту, норм про�
фесiйної етики аудиту;

— здiйснює заходи iз забезпечення незалежностi аудиторiв
при проведеннi ними аудиторських перевiрок та органiзацiї кон�
тролю за якiстю аудиторських послуг регулює взаємовiдносини
мiж аудиторами (аудиторськими фiрмами) в процесi здiйснен�
ня аудиторської дiяльностi та у разi необхiдностi застосовує до
них стягнення;

— здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом та Ста�
тутом аудиторської палати.

Аудиторська палата України функцiонує як незалежний орган.
Аудиторська палата України є юридичною особою, веде вiд�

повiдний облiк та звiтнiсть. Вона є неприбутковою органiзацiєю.
Аудиторська палата України набуває повноважень юридич�

ної особи з дня реєстрацiї у Мiнiстерствi юстицiї України на пiд�
ставi заяви та Статуту, затвердженого в порядку, передбачено�
му цим Законом.

Аудиторська палата України формується на паритетних за�
садах у кiлькостi 20 осiб шляхом делегування до її складу ауди�
торiв та представникiв державних органiв.

Вiд державних органiв делегують по одному представнику
Мiнiстерство фiнансiв України, Мiнiстерство юстицiї України,
Мiнiстерство економiки України, Державна податкова адмiнi�
страцiя України, Нацiональний банк України, Державний комi�
тет статистики України, Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку, Державна комiсiя з регулювання ринкiв фi�
нансових послуг, Рахункова палата та Головне контрольно�ре�
вiзiйне управлiння України.

До складу Аудиторської палати України вiд аудиторiв деле�
гуються в кiлькостi десяти осiб висококвалiфiкованi аудитори
з безперервним стажем аудиторської дiяльностi не менше п’яти
рокiв, представники фахових навчальних закладiв та наукових
органiзацiй.

Порядок делегування представникiв до Аудиторської пала�
ти визначається вiдповiдно з’їздом аудиторiв України, колегiєю
державних органiв або iншим вищим керiвним органом.

Термiн повноважень членiв Аудиторської палати України ста�
новить п’ять рокiв.
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Аудиторська палата України може створювати на територiї
України регiональнi вiддiлення, повноваження яких визнача�
ються Аудиторською палатою України1.

§ 4. Проведення аудиту,
надання iнших аудиторських послуг

Загальнi умови проведення аудиту. Загальнi умови прове�
дення аудиту та надання iнших аудиторських послуг визначенi
ст. 16 Закону «Про аудиторську дiяльнiсть». Вiдповiдно до по�
ложень цiєї статтi проведення аудиту та надання iнших ауди�
торських послуг здiйснюється аудиторами, аудиторськими фiр�
мами, якi набули права на здiйснення аудиторської дiяльностi
вiдповiдно до закону.

Згiдно з ст. 18 Закону «Про аудиторську дiяльнiсть» ауди�
тори i аудиторськi фiрми пiд час здiйснення аудиторської дiяль�
ностi мають право:

1) самостiйно визначати форми i методи проведення ауди�
ту та надання iнших аудиторських послуг на пiдставi чинно�
го законодавства, стандартiв аудиту та умов договору iз замов�
ником;

2) отримувати необхiднi документи, якi мають вiдношення
до предмета перевiрки i знаходяться як у замовника, так i у тре�
тiх осiб.

Третi особи, якi мають у своєму розпорядженнi документи
стосовно предмета перевiрки, зобов’язанi надати їх на вимогу
аудитора (аудиторської фiрми). Зазначена вимога повинна бу�
ти офiцiйно засвiдчена замовником;

3) отримувати необхiднi пояснення в письмовiй чи уснiй фор�
мi вiд керiвництва та працiвникiв замовника;

4) перевiряти наявнiсть майна, грошей, цiнностей, вимагати
вiд керiвництва суб’єкта господарювання проведення контроль�
них оглядiв, замiрiв виконаних робiт, визначення якостi продук�
цiї, щодо яких здiйснюється перевiрка документiв;

5) залучати на договiрних засадах до участi в перевiрцi фа�
хiвцiв рiзного профiлю.
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Вiдповiдно до ст. 19 Закону «Про аудиторську дiяльнiсть»
аудитори i аудиторськi фiрми зобов’язанi:

1) в аудиторськiй дiяльностi дотримуватися вимог зазначе�
ного закону та iнших нормативно�правових актiв, стандартiв
аудиту, принципiв незалежностi аудитора та вiдповiдних рiшень
Аудиторської палати України;

2) належним чином проводити аудит та надавати iншi ауди�
торськi послуги;

3) повiдомляти власникiв, уповноважених ними осiб, замов�
никiв про виявленi пiд час проведення аудиту недолiки ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi;

4) зберiгати в таємницi iнформацiю, отриману при прове�
деннi аудиту та виконаннi iнших аудиторських послуг, не роз�
голошувати вiдомостi, що становлять предмет комерцiйної та�
ємницi, i не використовувати їх у своїх iнтересах або в iнтересах
третiх осiб;

5) вiдповiдати перед замовником за порушення умов дого�
вору вiдповiдно до договору та закону;

6) обмежувати свою дiяльнiсть наданням аудиторських по�
слуг та iншими видами робiт, якi мають безпосереднє вiдношен�
ня до надання аудиторських послуг, у формi консультацiй, пе�
ревiрок або експертиз;

7) своєчасно надавати до Аудиторської палати України звiт
про свою аудиторську дiяльнiсть.

Стаття 20 Закону «Про аудиторську дiяльнiсть» мiстить спе�
цiальнi вимоги, вiдповiдно до яких забороняється проведення
аудиту:

1) аудитором, який має прямi родиннi стосунки з членами
органiв управлiння суб’єкта господарювання, що перевiряється;

2) аудитором, який має особистi майновi iнтереси у суб’єкта
господарювання, що перевiряється;

3) аудитором — членом органiв управлiння, засновником або
власником суб’єкта господарювання, що перевiряється;

4) аудитором — працiвником суб’єкта господарювання, що
перевiряється;

5) аудитором�працiвником, спiввласником дочiрнього пiд�
приємства, фiлiї чи представництва суб’єкта господарювання,
що перевiряється;

6) якщо розмiр винагороди за надання аудиторських послуг
не враховує необхiдного для якiсного виконання таких послуг
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часу, належних навичок, знань, професiйної квалiфiкацiї та сту�
пiнь вiдповiдальностi аудитора;

7) аудитором в iнших випадках, за яких не забезпечуються
вимоги щодо його незалежностi.

Членам адмiнiстративних, керiвних та контролюючих орга�
нiв аудиторських фiрм, якi не є аудиторами, а також засновни�
кам, власникам, учасникам аудиторських фiрм забороняється
втручатися у практичне виконання аудиту в спосiб, що пору�
шує незалежнiсть аудиторiв, якi здiйснюють аудит.

При здiйсненнi аудиторської дiяльностi аудитори та ауди�
торськi фiрми застосовують вiдповiднi стандарти аудиту, що
приймаються на основi стандартiв аудиту та етики Мiжнарод�
ної федерацiї бухгалтерiв з дотриманням вимог законодавства.

Рiшенням Аудиторської палати України вiд 30 листопада
2006 р. 168/7 «Про застосування Мiжнародних стандартiв ауди�
ту видання 2006 року» Мiжнароднi стандарти аудиту, надання
впевненостi та етики видання 2006 року є обов’язковими для за�
стосування суб’єктами аудиторської дiяльностi як Нацiональні
стандарти аудиту, починаючи з 1 сiчня 2007 року.

Згiдно з ч. 4 ст. 6 Закону «Про аудиторську дiяльнiсть» стан�
дарти аудиту є також обов’язковими для дотримання суб’єкта�
ми господарювання.

Пiдстави для проведення аудиту. Законом «Про аудиторсь�
ку дiяльнiсть» (ч. 1 ст. 17) встановлено, що аудит проводиться
на пiдставi договору мiж аудитором (аудиторською фiрмою) та
замовником. Як випливає зi змiсту ч. 4 ст. 17 Закону у договорi
на проведення аудиту та надання iнших аудиторських послуг
передбачаються:

— предмет i термiн перевiрки;
— обсяг аудиторських послуг;
— розмiр i умови оплати;
— вiдповiдальнiсть сторiн.
Разом з тим стандартами аудиту можуть бути передбаченi й

iншi iстотнi умови договору на проведення аудиту та надання iн�
ших аудиторських послуг.

На нашу думку, законодавець безпiдставно обмежив пере�
лiк iстотних умов договору лише законом i стандартами аудиту.
Для договору на проведення аудиту досить важливими є умо�
ви про права i обов’язки сторiн, про порядок приймання�здачi ре�
зультатiв аудиторської перевiрки, про конфiденцiйнiсть. Тому,
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виходячи з права суб’єктiв господарювання погоджувати на свiй
розсуд будь�якi умови договору, що не суперечать законодав�
ству (ч. 4 ст. 179 ГК України), перелiк умов договору на прове�
дення аудиту варто було б зробити вiдкритим, доповнивши ч. 4
ст. 17 Закону «Про аудиторську дiяльнiсть» пiсля слова «сто�
рiн» словами «та iншi умови».

Iншi аудиторськi послуги можуть надаватися на пiдставi до�
говору, письмового або усного звернення замовника до аудитора
(аудиторської фiрми).

Замовник має право вiльного вибору аудитора (аудитор�
ської фiрми) з дотриманням вимог Закону «Про аудиторську
дiяльнiсть».

Виконання аудитором (аудиторською фiрмою) договору ви�
значається актом приймання�здачi аудиторського висновку або
iншого офiцiйного документа.

Аудиторський висновок — це документ, що складений вiдпо�
вiдно до стандартiв аудиту та передбачає надання впевненостi
користувачам щодо вiдповiдностi фiнансової звiтностi або iншої
iнформацiї концептуальним основам, якi використовувалися при
її складаннi. Концептуальними основами можуть бути закони та
iншi нормативно�правовi акти України, положення (стандарти)
бухгалтерського облiку, внутрiшнi вимоги та положення суб’єк�
тiв господарювання, iншi джерела.

Аудиторськi послуги у виглядi консультацiй можуть надава�
тися усно або письмово з оформленням довiдки та iнших офiцiй�
них документiв. Аудиторськi послуги у виглядi експертиз оформ�
ляються експертним висновком або актом.

Результати надання iнших аудиторських послуг оформля�
ються вiдповiдно до стандартiв аудиту.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Назвiть головнi завдання контрольно�ревiзiйної служби.
2. Що включає в себе аудиторська дiяльнiсть?
3. В яких формах можуть надаватися аудиторськi послуги?
4. Назвiть види аудиту.
5. Яким чином здiйснюється сертифiкацiя кандидатiв?
6. Назвiть права i обов’язки аудиторської фiрми.
7. Назвiть основнi функцiї Аудиторської палати України.
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Ãëàâà 30

ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß
ÊÎÌÅÐÖIÉÍÎ¯ ÊÎÍÖÅÑI¯

§ 1. Поняття, змiст та сфера застосування
комерцiйної концесiї

В ЦК України (Глава 76) i в ГК України (Глава 36) вперше
включено норми, що регулюють використання у пiдприємниць�
кiй дiяльностi прав iнших суб’єктiв господарювання — комерцiй�
ну концесiю. Оскiльки у вiдносини комерцiйної концесiї можуть
вступати лише суб’єкти пiдприємницької дiяльностi (ст. 1117
ЦК), включення норм про договiр комерцiйної концесiї (так са�
мо, як i норм, що регулюють iншi договори у сферi господарю�
вання — лiзинг, факторинг тощо) в ЦК за наявностi спецiального
кодифiкованого акту — ГК, що регулює господарськi (в тому чис�
лi i пiдприємницькi) вiдносини, уявляється необгрунтованим.

Комерцiйну концесiю слiд вiдрiзняти вiд концесiй, що регу�
люються нормами Глави 40 ГК i Законом України вiд 16 липня
1999 р. «Про концесiї»1.

За своєю сутнiстю комерцiйна концесiя найбiльше вiдпо�
вiдає франчайзингу, що набув поширення у свiтовiй практицi
господарювання з 70�х рокiв минулого столiття. До речi, в усiх
проектах ЦК вживався саме термiн «франчайзинг» i лише на за�
ключнiй стадiї прийняття його було замiнено термiном «комер�
цiйна концесiя» (так i в ЦК Росiйської федерацiї), що не можна
визнати вдалим у зв’язку з можливим ототожненням комерцiй�
ної концесiї з концесiями, що регулюються Главою 40 ГК ( в ЦК
подiбнi норми вiдсутнi).

На початку свого виникнення франчайзинг розглядався як
рiзновид договору про виключний продаж товарiв, за яким про�
давець надає покупцевi виключне право продажу певних това�
рiв на визначенiй територiї або визначенiй клiєнтурi. Покупець
у такiй схемi вiдносин вiдiгравав роль дистриб’ютора.

Сьогоднi франчайзинг (франшиза) являє собою спосiб про�
сування i збуту товарiв i послуг. Вiн заснований на тому, що один

1 Вiдомостi Верховної Ради України. — 1999. — № 41. — Ст. 372.



суб’єкт пiдприємницької дiяльностi (франчайзер, франшизiар)
за винагороду надає iншому суб’єкту пiдприємницької дiяль�
ностi (франчайзи, франшизiару) право використовувати свої за�
соби iндивiдуалiзацiї (фiрмове найменування, знак для товарiв
i послуг), передає йому ноу�хау i надає постiйне консультацiйне
сприяння в органiзацiї пiдприємницької дiяльностi. З економiч�
ної точки зору франчайзинг дозволяє виробнику товарiв або по�
слуг, що вiдомi споживачам i мають попит (франчайзеру), роз�
ширити збут своїх товарiв або послуг шляхом вiдкриття нових
пiдприємств, не витрачаючи при цьому власних чи залучених
коштiв (вiдкриття пiдприємств вiдбувається за рахунок фран�
чайзи, який є власником вiдкритих пiдприємств).

В Українi вiдносини франчайзингу отримали назву комер�
цiйної концесiї, а сторони вiдповiдного договору називаються
правоволодiльцем та користувачем.

§ 2. Договiр комерцiйної концесiї

Так само як концесiйну дiяльнiсть слiд вiдрiзняти вiд кон�
цесiї, так i договiр комерцiйної концесiї слiд вiдрiзняти вiд кон�
цесiйного договору.

Договiр комерцiйної концесiї — це договiр, за яким одна сто�
рона (правоволодiлець) зобов’язується надати другiй сторонi (ко�
ристувачевi) на строк або без визначення строку право вико�
ристання в пiдприємницькiй дiяльностi користувача комплексу
прав, належних правоволодiльцевi, а користувач зобов’язується
дотримуватися умов використання наданих йому прав та спла�
тити правоволодiльцевi обумовлену договором винагороду (ч. 1
ст. 366 ГК).

У наведеному визначеннi зазначається сфера, в якiй можуть
використовуватися наданi користувачевi права — сфера пiд�
приємницької дiяльностi користувача, проте в ньому вiдсутня
вказiвка на мету надання користувачевi зазначених прав. ЦК
(ст. 1115) обмежує цю мету виготовленням та (або) продажем
певного виду товарiв та (або) наданням послуг.

Предмет договору комерцiйної концесiї в ГК визначений ли�
ше в загальних рисах: як комплекс прав, дiлової репутацiї i ко�
мерцiйного досвiду (ч. 2 ст. 366 ЦК). За змiстом ч. 1 ст. 1116 ЦК
предметом договору комерцiйної концесiї є право на викорис�
тання об’єктiв права iнтелектуальної власностi (торговельних
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марок, промислових зразкiв, винаходiв, творiв, комерцiйних таєм�
ниць тощо), комерцiйного досвiду та дiлової репутацiї, пiд якою
можна розумiти сукупнiсть iнформацiї про правоволодiльця,
що дає можливiсть зробити висновок про його професiйнi та
управлiнськi здiбностi, поряднiсть та вiдповiднiсть його дiяль�
ностi вимогам закону.

За своїм предметом договiр комерцiйної концесiї вiдрiзня�
ється вiд схожих з ним договорiв щодо розпорядження майно�
вими правами iнтелектуальної власностi, зокрема лiцензiйного
договору, договору про передання виключних майнових прав
iнтелектуальної власностi тощо, передбачених ст. 1107 ЦК.

Договiр комерцiйної концесiї передбачає використання ком�
плексу наданих користувачевi прав, дiлової репутацiї i комерцiй�
ного досвiду правоволодiльця в певному обсязi, iз зазначенням
або без зазначення територiї використання щодо певної сфери
пiдприємницької дiяльностi (ч. 2 ст. 366 ГК).

Закон вимагає, щоб договiр комерцiйної концесiї був укла�
дений у письмовiй формi у виглядi єдиного документа (в ст. 1118
ЦК йдеться про «письмову форму»). Недодержання цiєї вимо�
ги тягне за собою недiйснiсть договору (згiдно з ч. 1 ст. 1118 ЦК
вiн є нiкчемним).

Особливiстю договору комерцiйної концесiї є те, що вiн пiд�
лягає державнiй реєстрацiї органом, який здiйснив реєстрацiю
суб’єкта господарювання, що виступає за договором як право�
володiлець. Якщо правоволодiлець зареєстрований як суб’єкт
господарювання не в Українi, реєстрацiя договору комерцiйної
концесiї здiйснюється органом, який зареєстрував суб’єкта гос�
подарювання, що є користувачем.

Юридичне значення реєстрацiї полягає в тому, що у вiдно�
синах з третiми особами сторони договору комерцiйної концесiї
мають право посилатися на договiр лише з дня його державної
реєстрацiї. Вiдсутнiсть реєстрацiї договору позбавляє сторони
права в разi спору посилатися на цей договiр.

Слiд проте зазначити, що Законом України вiд 15 травня
2003 р. «Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних
осiб�пiдприємцiв» повноваження державного реєстратора щодо
державної реєстрацiї договорiв комерцiйної концесiї не перед�
баченi.

Iншi вимоги щодо укладання договору комерцiйної концесiї
встановлюються законом.
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Договором комерцiйної концесiї може бути передбачено пра�
во користувача дозволяти iншим особам користування наданим
йому комплексом прав або часткою (точнiше було б — части�
ною — В.Щ.) цього комплексу прав на умовах комерцiйної суб�
концесiї, погоджених ним iз правоволодiльцем або визначених
у договорi комерцiйної концесiї.

До договору комерцiйної субконцесiї застосовуються поло�
ження про договiр комерцiйної концесiї, якщо iнше не випли�
ває з особливостей субконцесiї. Якщо договiр комерцiйної кон�
цесiї визнано недiйсним, недiйснi також укладенi на його основi
договори комерцiйної субконцесiї.

Винагорода за договором комерцiйної концесiї може випла�
чуватися користувачем правоволодiльцевi у формi разових або
перiодичних платежiв або в iншiй формi, передбаченiй догово�
ром (ст. 369 ГК).

Обов’язки сторiн договору комерцiйної концесiї визначенi
ст. 370, 371 ГК i ст. 1120 i 1121 ЦК.

Так, правоволодiлець зобов’язаний:
передати користувачевi технiчну та комерцiйну документа�

цiю i надати iншу iнформацiю, необхiдну користувачевi для здiйс�
нення прав, наданих йому за договором комерцiйної концесiї, а
також проiнструктувати користувача i його працiвникiв з пи�
тань, пов’язаних iз здiйсненням цих прав;

видати користувачевi передбаченi договором лiцензiї (до�
зволи), забезпечивши їх оформлення у встановленому законо�
давством порядку.

Якщо договором комерцiйної концесiї не передбачено iнше,
правоволодiлець зобов’язаний:

Забезпечити державну реєстрацiю договору комерцiйної кон�
цесiї;

надавати користувачевi постiйне технiчне та консультативне
сприяння, включаючи сприяння у навчаннi та пiдвищеннi ква�
лiфiкацiї працiвникiв;

контролювати якiсть товарiв (робiт, послуг), що виробля�
ються (виконуються або надаються) користувачем на пiдставi
договору комерцiйної концесiї.

З урахуванням характеру та особливостей дiяльностi, що
здiйснюється користувачем за договором комерцiйної концесiї,
користувач зобов’язаний:
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використовувати при здiйсненнi передбаченої договором дi�
яльностi торговельну марку та iншi позначення правоволодiль�
ця визначеним у договорi способом;

забезпечити вiдповiднiсть якостi товарiв, що виробляються
ним на основi договору, виконаних робiт, послуг, що надаються,
якостi таких самих товарiв (робiт, послуг), що виробляються
(виконуються або надаються) безпосередньо правоволодiльцем;

дотримуватися iнструкцiй i вказiвок правоволодiльця, спря�
мованих на забезпечення вiдповiдностi характеру, способiв та
умов використання комплексу наданих прав використанню цих
прав правоволодiльцем;

надавати покупцям (замовникам) додатковi послуги, на якi
вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар (ро�
боту, послуги) безпосередньо у правоволодiльця;

iнформувати покупцiв (замовникiв) найбiльш очевидним для
них способом про використання ним торговельної марки та iнших
позначень правоволодiльця за договором комерцiйної концесiї;

не розголошувати секрети виробництва правоволодiльця та
iншу одержану вiд нього конфiденцiйну iнформацiю;

сплатити правоволодiльцевi обумовлену договором винаго�
роду.

Згiдно з ч. 1 ст. 372 ГК договором комерцiйної концесiї мо�
жуть бути передбаченi обмеження прав сторiн за цим догово�
ром, зокрема:

обов’язок правоволодiльця не надавати iншим особам ана�
логiчнi комплекси прав для їх використання на закрiпленiй за
користувачем територiї або утримуватися вiд власної аналогiч�
ної дiяльностi на цiй територiї;

обов’язок користувача не допускати його конкуренцiї з пра�
воволодiльцем на територiї, на яку поширюється чиннiсть дого�
вору комерцiйної концесiї стосовно пiдприємницької дiяльностi,
що здiйснюється користувачем з використанням належних пра�
воволодiльцевi прав;

вiдмова користувача вiд одержання за договором комерцiй�
ної концесiї аналогiчних прав у конкурентiв (потенцiйних кон�
курентiв) правоволодiльця;

обов’язок користувача погоджувати з правоволодiльцем мiс�
це розташування виробничих примiщень, що мають використо�
вуватися при здiйсненнi наданих за договором прав, а також їх
внутрiшнє i зовнiшнє оформлення.
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Обмежувальнi умови можуть бути визнанi недiйсними, як�
що цi умови суперечать законодавству (ч. 2 ст. 372 ГК).

Крiм цього, частиною 2 ст. 1122 ЦК прямо встановлено, що
умова договору, вiдповiдно до якої правоволодiлець має право
визначати цiну товару (робiт, послуг), передбаченого догово�
ром, або встановлювати верхню чи нижню межу цiєї цiни, є нiк�
чемною.

Вiдповiдно до ст. 373 ГК правоволодiлець несе субсидiарну
вiдповiдальнiсть за вимогами, що заявляються до користува�
ча комерцiйної концесiї у разi невiдповiдностi якостi товарiв
(робiт, послуг), якi продаються (виконуються, надаються) ко�
ристувачем.

За вимогами, що заявляються до користувача як виробника
продукцiї (товарiв) правоволодiльця, останнiй вiдповiдає солi�
дарно з користувачем.

Договiр комерцiйної концесiї може бути змiнений вiдповiд�
но до положень, встановлених ст. 188 ГК.

У вiдносинах з третiми особами сторони договору комерцiй�
ної концесiї мають право посилатися на змiни договору лише з
дня державної реєстрацiї цiєї змiни вiдповiдно до ст. 367 ГК, як�
що не доведуть, що третя особа знала або повинна була знати
про змiну договору ранiше.

Кожна iз сторiн договору комерцiйної концесiї, укладеного
без зазначеного строку, має право у будь�який час вiдмовитися
вiд договору, повiдомивши про це другу сторону за шiсть мiся�
цiв, якщо договором не передбачений бiльш тривалий строк.

Дострокове розiрвання договору комерцiйної концесiї, укла�
деного на визначений строк, а також розiрвання договору, укла�
деного без визначення строку, пiдлягають державнiй реєстрацiї
вiдповiдно до ст. 367 ГК.

При оголошеннi правоволодiльця або користувача неплато�
спроможним (банкрутом) договiр комерцiйної концесiї припи�
няється.

У разi змiни торговельної марки чи iншого позначення пра�
воволодiльця, права на використання яких входять у комплекс
прав за договором комерцiйної концесiї, цей договiр зберiгає
чиннiсть щодо нових позначень правоволодiльця, якщо корис�
тувач не вимагає розiрвання договору. Дещо iнакше ця норма
сформульована в п. 1 ч. 2 ст. 1126 ЦК, згiдно з яким договiр ко�
мерцiйної концесiї припиняється у разi «припинення права пра�
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воволодiльця на торговельну марку чи iнше позначення, визна�
чене в договорi, без його замiни аналогiчним правом».

У разi продовження чинностi договору комерцiйної конце�
сiї користувач має право вимагати вiдповiдного зменшення на�
лежної правоволодiльцевi винагороди.

Якщо в перiод дiї договору комерцiйної концесiї припини�
лося право, користування яким надано за цим договором, дого�
вiр продовжує свою чиннiсть, крiм положень, що стосуються
права, яке припинилося, а користувач, якщо iнше не передбаче�
но договором, має право вимагати вiдповiдного зменшення на�
лежної правоволодiльцевi винагороди.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Що таке комерцiйна концесiя?
2. Дайте визначення поняття договору комерцiйної концесiї.
3. Що є предметом договору комерцiйної концесiї?
4. Назвiть обов’язки правоволодiльця у договорi комерцiйної

концесiї.
5. Назвiть обов’язки користувача у договорi комерцiйної кон�

цесiї.
6. Назвiть пiдстави припинення договору комерцiйної концесiї.
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Роздiл VII
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ
ДIЯЛЬНОСТI

Ãëàâà 31

ÇÀÃÀËÜÍI ÇÀÑÀÄÈ
ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß

ÇÎÂÍIØÍÜÎÅÊÎÍÎÌI×ÍÎ¯ ÄIßËÜÍÎÑÒI

§ 1. Поняття та принципи зовнiшньоекономiчної
дiяльностi. Законодавство

про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть

В юридичнiй лiтературi зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть
розглядається як дiяльнiсть щодо розвитку спiвробiтництва з
iншими державами у галузi торгiвлi, економiки, технiки, куль�
тури, туризму1. На думку деяких авторiв, це особлива форма
здiйснення суспiльно�виробничих зв’язкiв мiж окремими дер�
жавами, мiж державами i мiжнародними органiзацiями, мiж мiж�
народними органiзацiями у сферi мiжнародного економiчного
спiвробiтництва, яка є предметом вивчення мiжнародного еко�
номiчного права як самостiйної галузi мiжнародного публiчно�
го права2.

Подiбна оцiнка мiсця i галузевої належностi норм, що регу�
люють вiдносини щодо зовнiшньоекономiчної дiяльностi, на на�
шу думку, не узгоджуються з легальним визначенням понят�
тя зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що мiститься в ст. 1 Зако�
ну «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть»: зовнiшньоекономiч�

1 Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник: В 2 т. — Т.2;
Отв. ред. О. М. Олейник. — М.: Юрист, 2002. — С. 458.

2 Опришко В. Ф. Мiжнародне економiчне право: Пiдручник. — К.: Ли�
бiдь, 1995.



на дiяльнiсть — це дiяльнiсть суб’єктiв господарської дiяльностi
України та iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi, побу�
дована на взаємовiдносинах мiж ними, що має мiсце як на тери�
торiї України, так i за її межами. Iстотним доповненням визна�
чення поняття зовнiшньоекономiчної дiяльностi є вказiвка ч. 1
ст. 377 ГК на таку її ознаку як перетинання митного кордону
України майном та/або робочою силою.

Оскiльки мова йде про дiяльнiсть суб’єктiв господарської
дiяльностi, то цiлком логiчним є висновок про те, що зовнiшньо�
економiчна дiяльнiсть є одним з видiв господарської дiяльностi,
пiд якою Закон «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» (ст. 1)
розумiє будь�яку дiяльнiсть, в тому числi пiдприємницьку, по�
в’язану з виробництвом i обмiном матерiальних i нематерiаль�
них благ, що виступають у формi товару. Вiдтак i законодавство
про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть є одним з iнститутiв гос�
подарського законодавства, що в стислiй формi вмiщений в Роз�
дiл VIII Господарського кодексу України.

Закон «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» закрiплює прин�
ципи, якими керуються українськi та iноземнi суб’єкти господар�
ської дiяльностi при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi:

Принцип суверенiтету народу України у здiйсненнi зовнiш�
ньоекономiчної дiяльностi. Цей принцип полягає у:

— виключному правi народу України самостiйно та незалеж�
но здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть на територiї
України, керуючись законами, що дiють на територiї України;

— обов’язку України неухильно виконувати всi договори
i зобов’язання України в галузi мiжнародних економiчних вiд�
носин.

Принцип свободи зовнiшньоекономiчного пiдприємництва,
що полягає у:

— правi суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi добро�
вiльно вступати у зовнiшньоекономiчнi зв’язки;

— правi суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйсню�
вати її в будь�яких формах, якi прямо не забороненi чинними за�
конами України;

— обов’язку додержувати при здiйсненнi зовнiшньоеконо�
мiчної дiяльностi порядку, встановленого законами України;

— виключному правi власностi суб’єктiв зовнiшньоеконо�
мiчної дiяльностi на всi одержанi ними результати зовнiшньо�
економiчної дiяльностi.
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Принцип юридичної рiвностi i недискримiнацiї. Вiн полягає у:
— рiвностi перед законом всiх суб’єктiв зовнiшньоекономiч�

ної дiяльностi, незалежно вiд форм власностi, в тому числi дер�
жави, при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

— заборонi будь�яких, крiм передбачених цим Законом, дiй
держави, результатом яких є обмеження прав i дискримiнацiя
суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також iноземних
суб’єктiв господарської дiяльностi за формами власностi, мiсцем
розташування та iншими ознаками;

— неприпустимостi обмежувальної дiяльностi з боку будь�
яких її суб’єктiв, крiм випадкiв, передбачених цим Законом;

Принцип верховенства закону, що полягає у:
— регулюваннi зовнiшньоекономiчної дiяльностi тiльки за�

конами України;
— заборонi застосування пiдзаконних актiв та актiв управ�

лiння мiсцевих органiв, що у будь�який спосiб створюють для
суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi умови менш сприят�
ливi, нiж тi, якi встановленi законами України;

Принцип захисту iнтересiв суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дi�
яльностi, який полягає у тому, що Україна як держава:

— забезпечує рiвний захист iнтересiв всiх суб’єктiв зовнiш�
ньоекономiчної дiяльностi та iноземних суб’єктiв господарської
дiяльностi на її територiї згiдно з законами України;

— здiйснює рiвний захист всiх суб’єктiв зовнiшньоекономiч�
ної дiяльностi України за межами України згiдно з нормами мiж�
народного права;

— здiйснює захист державних iнтересiв України як на її те�
риторiї, так i за її межами лише вiдповiдно до законiв України,
умов пiдписаних нею мiжнародних договорiв та норм мiжнарод�
ного права.

Принцип еквiвалентностi обмiну, неприпустимостi демпiн�
гу при ввезеннi та вивезеннi товарiв.

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть суб’єктiв господарювання є
частиною зовнiшньоекономiчної дiяльностi України i регулюєть�
ся законами України. Чiльне мiсце серед цих законiв посiдає зви�
чайно ж Конституцiя України. Зокрема, в пунктi 9 ст. 92 Консти�
туцiї України зазначено, що виключно законами визначаються
засади зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а в п. 8 ст. 116 Конститу�
цiї України встановлено, що Кабiнет Мiнiстрiв України органi�
зовує i забезпечує здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
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Як вже зазначалося, норми щодо правового регулювання
зовнiшньоекономiчної дiяльностi окремим роздiлом вмiщенi в
Господарському кодексi України.

Основним нормативно�правовим актом, що регулює зовнiш�
ньоекономiчну дiяльнiсть, є Закон України вiд 16 квiтня 1991 р.
«Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть», який визначає принци�
пи зовнiшньоекономiчної дiяльностi, окреслює коло її суб’єктiв,
називає види зовнiшньоекономiчної дiяльностi, закрiплює осно�
ви її регулювання, передбачає встановлення спецiальних право�
вих режимiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, мiстить норми
щодо вiдповiдальностi учасникiв зовнiшньоекономiчної дiяль�
ностi та захисту їх прав i iнтересiв.

Порядок урегулювання приватноправових вiдносин, якi хо�
ча б через один iз своїх елементiв пов’язанi з одним або кiль�
кома правопорядками, iншими, нiж український правопорядок,
встановлює Закон України вiд 23 червня 2005 р. «Про мiжна�
родне приватне право»1.

Важливе значення для регулювання окремих видiв зовнiш�
ньоекономiчної дiяльностi мають також Цивiльний кодекс Украї�
ни; Закони України вiд 24 лютого 1994 р. «Про мiжнародний ко�
мерцiйний арбiтраж», вiд 15 вересня 1995 р. (в редакцiї Закону
України вiд 21 червня 2001 р.) «Про операцiї з давальницькою
сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах», вiд 19 берез�
ня 1996 р. «Про режим iноземного iнвестування» та вiд 23 грудня
1998 р. «Про регулювання товарообмiнних (бартерних) опера�
цiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi»; Декрет Кабiне�
ту Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 р. «Про систему валют�
ного регулювання i валютного контролю»; Укази Президента
України вiд 4 жовтня 1994 р. «Про застосування Мiжнародних
правил iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв» та вiд 7 листопада
1994 р. «Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних дого�
ворiв (контрактiв) в Українi»2; постанови Кабiнету Мiнiстрiв
(спiльно з Нацiональним банком України) вiд 21 червня 1995 р.
«Про типовi платiжнi умови зовнiшньоекономiчних договорiв
(контрактiв) та типовi форми захисних застережень до зовнiш�
ньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi передбачають роз�
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рахунки в iноземнiй валютi»1 та вiд 12 грудня 2002 р. «Про за�
твердження Порядку ведення Української класифiкацiї товарiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi»2, а також нормативно�право�
вi акти Мiнiстерства економiки України.

§ 2. Суб’єкти зовнiшньоекономiчної
дiяльностi

Господарський кодекс України визнає суб’єктами зовнiш�
ньоекономiчної дiяльностi:

а) суб’єктiв господарювання, зазначених в пунктах 1, 2 ч. 2
ст. 55 ГК:

— господарськi органiзацiї — юридичнi особи, створенi вiд�
повiдно до Цивiльного кодексу України, державнi, комуналь�
нi та iншi пiдприємства, створенi вiдповiдно до цього Кодексу,
а також iншi юридичнi особи, якi здiйснюють господарську дi�
яльнiсть та зареєстрованi в установленому законом порядку;

— громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства, якi
здiйснюють господарську дiяльнiсть та зареєстрованi вiдповiд�
но до закону як пiдприємцi.

Що стосується пiдроздiлiв (структурних одиниць) iноземних
суб’єктiв господарювання, що не є юридичними особами за за�
конодавством України (фiлiї, вiддiлення тощо), але мають по�
стiйне мiсцезнаходження на територiї України i зареєстрованi в
порядку, встановленому законом, то виключення їх з кола суб’єк�
тiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi Законом України вiд 4 лю�
того 2005 р. можна квалiфiкувати лише як непорозумiння (яке
потребує негайного вирiшення), оскiльки зазначенi суб’єкти вiд�
несенi до суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi ст. 3 Зако�
ну України «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть». Невизнан�
ня їх ГК України суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльнос�
тi, на наш погляд, може завадити застосуванню до зазначених
суб’єктiв санкцiй, встановлених ст. 37 Закону України «Про
зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» (в ред. Закону України вiд
22 грудня 2005 р.).

У зовнiшньоекономiчнi дiяльностi можуть брати участь та�
кож зовнiшньоекономiчнi органiзацiї, що мають статус юридич�
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ної особи, утворенi в Українi вiдповiдно до закону органами
державної влади або органами мiсцевого самоврядування (ч. 2
ст. 378 ГК).

При цьому всi зазначенi суб’єкти зовнiшньоекономiчної дi�
яльностi мають рiвне право здiйснювати будь�якi прямо не за�
бороненi законами України її види незалежно вiд форми влас�
ностi та iнших ознак.

Фiзичнi особи мають право здiйснювати зовнiшньоекономiч�
ну дiяльнiсть з моменту набуття ними цивiльної дiєздатностi
згiдно iз законами України. Фiзичнi особи, якi мають постiйне
мiсце проживання на територiї України, мають зазначене пра�
во, якщо вони зареєстрованi як пiдприємцi згiдно з законодав�
ством України, а фiзичнi особи, якi не мають постiйного мiс�
ця проживання на територiї України, мають право здiйснювати
зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, якщо вони є суб’єктами госпо�
дарської дiяльностi за законом держави, в якiй вони мають по�
стiйне мiсце проживання або громадянами якої вони є.

Юридичнi особи мають право здiйснювати зовнiшньоеко�
номiчну дiяльнiсть вiдповiдно до їхнiх установчих документiв з
моменту набуття ними статусу юридичної особи.

Всi суб’єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi України ма�
ють право вiдкривати свої представництва на територiї iнших
держав згiдно iз законами цих держав.

Iноземнi суб’єкти господарської дiяльностi, що здiйснюють
зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть на територiї України, мають
право на вiдкриття своїх представництв на територiї України.
Реєстрацiя цих представництв здiйснюється в порядку, встанов�
леному ст. 5 Закону України «Про зовнiшньоекономiчну дiяль�
нiсть» та Iнструкцiєю про порядок реєстрацiї представництва
iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi в Українi, затвер�
дженою наказом МЗЕЗТоргу вiд 18 сiчня 1996 р. № 301, а саме:

Iноземний суб’єкт господарської дiяльностi, який має намiр
вiдкрити представництво на територiї України, подає до Мiн�
економiки України такi документи:

1). заяву з проханням про реєстрацiю представництва, що
складається у довiльнiй формi, в якiй необхiдно вказати:

— назву фiрми;
— країну мiсцезнаходження фiрми;
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— адресу фiрми;
— номер телефону, факсу;
— мiсто, в якому вiдкривається представництво з зазначен�

ням його майбутньої адреси;
— якщо будуть фiлiї — вказати в яких мiстах;
— кiлькiсть iноземних громадян, якi будуть працювати у пред�

ставництвi;
— дату заснування фiрми;
— юридичний статус фiрми;
— кiлькiсть спiвробiтникiв фiрми;
— назву банку з зазначенням номера рахунку;
— сферу дiяльностi фiрми;
— цiль вiдкриття та сферу дiяльностi представництва, iнфор�

мацiю про дiловi зв’язки з українськими партнерами та перспек�
тиви розвитку спiвробiтництва;

2). витяг з торговельного (банкiвського) реєстру країни мiсце�
знаходження офiцiйно зареєстрованого головного органу управ�
лiння (контори) iноземного суб’єкта господарської дiяльностi;

3). довiдку вiд банкiвської установи, в якiй офiцiйно вiдкри�
то рахунок iноземного суб’єкта господарської дiяльностi;

4). доручення на здiйснення представницьких функцiй в
Українi, оформлене згiдно iз законами країни, де офiцiйно за�
реєстровано контору iноземного суб’єкта господарської дiяль�
ностi.

Документи, зазначенi вище, мають бути нотарiально засвiд�
ченi за мiсцем їх видачi, легалiзованi належним чином у кон�
сульських установах, якi представляють iнтереси України, як�
що мiжнародними договорами України не передбачено iнше i
супроводжуватися перекладом українською мовою, який завi�
ряється печаткою офiцiйного перекладача.

Документи надаються Мiнекономiки України не пiзнiше
6 мiсяцiв з дати їх видачi в країнi мiсцезнаходження фiрми.

При прийняттi документiв на реєстрацiю заявниковi вида�
ється номер рахунку для сплати державного збору у розмiрi
2500 доларiв США.

У випадку, коли на вiдкриття представництва законодавст�
во країни мiсцезнаходження iноземного суб’єкта господарської
дiяльностi вимагає особливого дозволу державних установ цiєї
країни, копiя такого дозволу, засвiдчена з дотриманням вимог
п. 3, має бути додана до заяви.
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За результатами розгляду заяви приймається рiшення про
реєстрацiю представництва iноземного суб’єкта господарської
дiяльностi або про вiдмову в його реєстрацiї.

Свiдоцтво про реєстрацiю представництва видається пiсля
подання документiв, що вiдповiдають вимогам цiєї Iнструкцiї, до
Мiнекономiки України, але не пiзнiше, як через шiстдесят робо�
чих днiв з моменту сплати державного збору.

Неприйняття рiшення у встановлений строк, або рiшення
про вiдмову у реєстрацiї може бути оскаржено у судi або госпо�
дарському судi України.

У разi реєстрацiї представництва iноземного суб’єкта госпо�
дарської дiяльностi заявнику видається Свiдоцтво про реєстра�
цiю встановленого зразка з вiдповiдним номером.

Данi про реєстрацiю вносяться до Реєстру представництв,
що ведеться Мiнекономiки України.

У Реєстрi зазначається: реєстрацiйний номер представниц�
тва, дата реєстрацiї, назва та адреса iноземного суб’єкта госпо�
дарської дiяльностi, який реєструє представництво, адреса пред�
ставництва, сфера дiяльностi фiрми та iншi данi.

Представництво iноземного суб’єкта господарської дiяльнос�
тi в Українi вважається вiдкритим з дати реєстрацiї.

У Свiдоцтвi про реєстрацiю представництва повиннi бути
вказанi:

— офiцiйна назва iноземного суб’єкта господарської дiяль�
ностi;

— кiлькiсть iноземних громадян — службовцiв iноземного
суб’єкта господарської дiяльностi, якi є спiвробiтниками пред�
ставництва;

— реєстрацiйний номер представництва;
— мiсцезнаходження представництва та його фiлiй.
Свiдоцтво є пiдставою для:
— звернення:
а) у вiдповiднi органи України для реєстрацiї паспортiв та

отримання вiз iноземними спiвробiтниками представництв;
б) в Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики України за

дозволом на працевлаштування в Українi iноземних спiвробiт�
никiв представництва на перiод його функцiонування;

— вiдкриття поточних рахункiв у банках України;
— безмитного провозу майна та устаткування, якi тимчасо�

во ввозяться на територiю України i необхiднi для обладнання
офiсу та функцiонування представництва;

584 Глава 31



— реєстрацiї та отримання в органах ДАI МВС України вiд�
повiдних номерних знакiв для автомобiльного транспорту, що є
власнiстю представництва;

Представництво iноземного суб’єкта господарської дiяльно�
стi зобов’язане протягом мiсяця з моменту отримання Свiдоц�
тва стати на облiк у податковiй iнспекцiї за мiсцезнаходженням
представництва та у Держкомстатi України.

При змiнi назви, юридичного статусу, юридичної адреси, або
проголошення iноземного суб’єкта господарської дiяльностi не�
платоспроможним або банкрутом, його представництво, що дiє
на територiї України, зобов’язане повiдомити про це Мiнеконо�
мiки України у семиденний строк.

Представництво суб’єкта господарської дiяльностi не є юри�
дичною особою i не займається самостiйно комерцiйною дiяль�
нiстю, у всiх випадках воно дiє вiд iменi i за дорученням iнозем�
ного суб’єкта господарської дiяльностi, зазначеного у свiдоцтвi
про реєстрацiю, i виконує свої функцiї згiдно з чинним законо�
давством України. Представництво iноземного суб’єкта госпо�
дарської дiяльностi в Українi може здiйснювати функцiї, пов’я�
занi з виконанням представницьких послуг тiльки в iнтересах
iноземного суб’єкта господарської дiяльностi, зазначеного у Свi�
доцтвi.

Представництво зобов’язане повiдомляти Мiнекономiки
України у мiсячний термiн про змiни у керiвництвi представ�
ництва, мiсцезнаходженнi представництва, складi iноземних
спiвробiтникiв.

Дiяльнiсть представництва iноземного суб’єкта господар�
ської дiяльностi припиняється:

— у разi лiквiдацiї iноземного суб’єкта господарської дiяль�
ностi, який має своє представництво в Українi;

— у разi припинення дiї угоди з iноземною державою, якщо
представництво вiдкрите на пiдставi такої угоди, i це прямо пе�
редбачено положеннями угоди;

— за рiшенням iноземного суб’єкта господарської дiяльнос�
тi, який вiдкрив представництво;

— у разi невиконання iноземним суб’єктом господарської дi�
яльностi або представництвом положень Iнструкцiї та/або ви�
мог чинного законодавства України дiяльнiсть представництва
припиняється в судовому порядку.

У разi припинення дiяльностi представництва iноземного
суб’єкта господарської дiяльностi Мiнекономiки України прий�
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має рiшення про скасування запису у Реєстрi представництв та
вилучення свiдоцтва про реєстрацiю, про що повiдомляється че�
рез засоби масової iнформацiї.

Iноземним спiвробiтникам представництв iноземних суб’єк�
тiв господарської дiяльностi Мiнекономiки України видаються
спецiальнi службовi картки, якi дiють на всiй територiї України.

Господарська, в тому числi зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть
iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi на територiї Украї�
ни, регулюється законами України щодо порядку здiйснення iно�
земними особами господарської дiяльностi на територiї Украї�
ни. У разi, якщо зазначена дiяльнiсть пов’язана з iноземними iн�
вестицiями, вона регулюється вiдповiдними законами України.

§ 3. Види зовнiшньоекономiчної
дiяльностi

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 379 ГК види зовнiшньоекономiчної
дiяльностi, перелiк зовнiшньоекономiчних операцiй, що здiйс�
нюються на територiї України, умови та порядок їх здiйснен�
ня суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також пере�
лiк товарiв (робiт, послуг), заборонених для експорту та iмпор�
ту, визначаються законом.

Вiдповiдно до Закону України «Про зовнiшньоекономiчну
дiяльнiсть» суб’єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi можуть
здiйснювати будь�якi її види, не забороненi прямо i у виключ�
нiй формi законами України. До видiв зовнiшньоекономiчної дi
яльностi, зокрема, належать:

— експорт та iмпорт товарiв, капiталiв та робочої сили;
— надання суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi Украї�

ни послуг iноземним суб’єктам господарської дiяльностi, в тому
числi: виробничих, транспортно�експедицiйних, страхових, кон�
сультацiйних, маркетингових, експортних, посередницьких, бро�
керських, агентських, консигнацiйних, управлiнських, облiкових,
аудиторських, юридичних, туристських та iнших, що прямо i
виключно не забороненi законами України; надання вищезазна�
чених послуг iноземними суб’єктами господарської дiяльностi
суб’єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi України;

— наукова, науково�технiчна, науково�виробнича, виробни�
ча, навчальна та iнша кооперацiя з iноземними суб’єктами гос�
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подарської дiяльностi; навчання та пiдготовка спецiалiстiв на
комерцiйнiй основi;

— мiжнароднi фiнансовi операцiї та операцiї з цiнними па�
перами у випадках, передбачених законами України;

— кредитнi та розрахунковi операцiї мiж суб’єктами зовнiш�
ньоекономiчної дiяльностi та iноземними суб’єктами господар�
ської дiяльностi; створення суб’єктами зовнiшньоекономiчної
дiяльностi банкiвських, кредитних та страхових установ за ме�
жами України; створення iноземними суб’єктами господарської
дiяльностi зазначених установ на територiї України у випадках,
передбачених законами України;

— спiльна пiдприємницька дiяльнiсть мiж суб’єктами зов�
нiшньоекономiчної дiяльностi та iноземними суб’єктами госпо�
дарської дiяльностi, що включає створення спiльних пiдприємств
рiзних видiв i форм, проведення спiльних господарських опера�
цiй та спiльне володiння майном як на територiї України, так i
за її межами;

— пiдприємницька дiяльнiсть на територiї України, пов’яза�
на з наданням лiцензiй, патентiв, ноу�хау, торговельних марок та
iнших нематерiальних об’єктiв власностi з боку iноземних суб’єк�
тiв господарської дiяльностi; аналогiчна дiяльнiсть суб’єктiв зов�
нiшньоекономiчної дiяльностi за межами України;

— органiзацiя та здiйснення дiяльностi в галузi проведення
виставок, аукцiонiв, торгiв, конференцiй, симпозiумiв, семiна�
рiв та iнших подiбних заходiв, що здiйснюються на комерцiйнiй
основi, за участю суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi; ор�
ганiзацiя та здiйснення оптової, консигнацiйної та роздрiбної
торгiвлi на територiї України за iноземну валюту у передбаче�
них законами України випадках;

— товарообмiннi (бартернi) операцiї та iнша дiяльнiсть, по�
будована на формах зустрiчної торгiвлi мiж суб’єктами зовнiш�
ньоекономiчної дiяльностi та iноземними суб’єктами господар�
ської дiяльностi;

— оренднi, в тому числi лiзинговi, операцiї мiж суб’єктами
зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземними суб’єктами го�
сподарської дiяльностi;

— операцiї по придбанню, продажу та обмiну валюти на ва�
лютних аукцiонах, валютних бiржах та на мiжбанкiвському ва�
лютному ринку;
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— роботи на контрактнiй основi фiзичних осiб України з iно�
земними суб’єктами господарської дiяльностi як на територiї
України, так i за її межами; роботи iноземних фiзичних осiб на
контрактнiй оплатнiй основi з суб’єктами зовнiшньоекономiч�
ної дiяльностi як на територiї України, так i за її межами;

— iншi види зовнiшньоекономiчної дiяльностi, не забороне�
нi прямо i у виключнiй формi законами України.

Посередницькi операцiї, при здiйсненнi яких право власностi
на товар не переходить до посередника (на пiдставi комiсiйних,
агентських договорiв, договорiв доручення та iнших), здiйсню�
ються без обмежень.

§ 4. Регулювання зовнiшньоекономiчної
дiяльностi

Безпосереднє здiйснення суб’єктами господарювання зов�
нiшньоекономiчної дiяльностi регулюється державою в особi її
органiв, недержавних органiв управлiння економiкою (товар�
них, фондових, валютних бiрж, торговельних палат, асоцiацiй,
спiлок та iнших органiзацiй координацiйного типу), самих су�
б’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на пiдставi вiдповiд�
них координацiйних угод, що укладаються мiж ними.

Регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснюєть�
ся з метою забезпечення збалансованостi економiки та рiвнова�
ги внутрiшнього ринку України, стимулювання прогресивних
структурних змiн в економiцi та створення найбiльш сприятли�
вих умов для залучення економiки нашої держави в систему свi�
тового подiлу працi та наближення її до ринкових структур роз�
винених країн свiту.

Регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi
здiйснюється за допомогою таких засобiв (iнструментiв):

— законiв України;
— передбачених в законах України актiв тарифного i нетариф�

ного регулювання, якi видаються державними органами Украї�
ни в межах їх компетенцiї;

— економiчних заходiв оперативного регулювання (валют�
но�фiнансового, кредитного та iншого) в межах законiв України;

— рiшень недержавних органiв управлiння економiкою, якi
приймаються за їх статутними документами в межах законiв
України;
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— угод, що укладаються мiж суб’єктами зовнiшньоекономiч�
ної дiяльностi i якi не суперечать законам України.

Названi акти i дiї регулювання зовнiшньоекономiчної дiяль�
ностi є вичерпними. Забороняється регулювання зовнiшньоеко�
номiчної дiяльностi прямо не передбаченими законом актами i
дiями державних i недержавних органiв.

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть iноземних суб’єктiв госпо�
дарювання залежить вiд правового режиму, що встановлюється
державою для її здiйснення.

Згiдно з Законом «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» на
територiї України запроваджуються такi правовi режими для
iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi:

— нацiональний режим, який означає, що iноземнi суб’єкти
господарської дiяльностi мають обсяг прав та обов’язкiв не мен�
ший, нiж суб’єкти господарської дiяльностi України. Нацiональ�
ний режим застосовується щодо всiх видiв господарської дiяль�
ностi iноземних суб’єктiв цiєї дiяльностi, пов’язаної з їх iнвести�
цiями на територiї України, а також щодо експортно�iмпортних
операцiй iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi тих країн,
якi входять разом з Україною до економiчних союзiв;

— режим найбiльшого сприяння, який означає, що iноземнi
суб’єкти господарської дiяльностi мають обсяг прав, преферен�
цiй та пiльг щодо мит, податкiв та зборiв, якими користується
та/або буде користуватися iноземний суб’єкт господарської дi�
яльностi будь�якої iншої держави, якiй надано згаданий режим,
за винятком випадкiв, коли зазначенi мита, податки, збори та
пiльги по них встановлюються в рамках спецiального режиму,
визначеного нижче. Режим найбiльшого сприяння надається на
основi взаємної угоди суб’єктам господарської дiяльностi iнших
держав згiдно з вiдповiдними договорами України та застосову�
ється у сферi зовнiшньої торгiвлi;

— спецiальний режим, який застосовується до територiй спе�
цiальних економiчних зон згiдно iз статтею 24 Закону, а також
до територiй митних союзiв, до яких входить Україна, i в разi
встановлення будь�якого спецiального режиму згiдно з мiжна�
родними договорами за участю України вiдповiдно до статтi 25
Закону.

Свiтовiй практицi зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдомий
ще преференцiйний режим, тобто такий режим, при якому роз�
виненi держави в односторонньому порядку згiдно з мiжнарод�
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ним правом надають юридичним i фiзичним особам держав, що
розвиваються, особливi права, пiльги, i переваги без взаємностi.

Встановлення того або iншого режиму безпосередньо позна�
чається на умовах здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi
iноземними суб’єктами господарювання. Правовий режим вста�
новлюється залежно вiд домовленостей, досягнутих мiж держа�
вами i зафiксованих в нормах мiжнародного права. Суб’єкти го�
сподарювання будуть користуватися тими правами, перевагами
i пiльгами при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi
будуть передбаченi в мiжнародних договорах, а згодом запрова�
дженi в нацiональне законодавство.

§ 5. Компетенцiя органiв державного регулювання
зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Україна самостiйно формує систему та структуру державно�
го регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi на її територiї.

Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi має
забезпечувати:

— захист економiчних iнтересiв України та законних iнтере�
сiв суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

— створення рiвних можливостей для суб’єктiв зовнiшньо�
економiчної дiяльностi розвивати всi види пiдприємницької дi�
яльностi незалежно вiд форм власностi та всi напрями викорис�
тання доходiв i здiйснення iнвестицiй;

— заохочення конкуренцiї та лiквiдацiю монополiзму в сфе�
рi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

Держава та її органи не мають права безпосередньо втруча�
тися в зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть суб’єктiв цiєї дiяльностi,
за винятком випадкiв, коли таке втручання здiйснюється згiдно
з цим та iншими законами України.

Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi
здiйснюють Верховна Рада України, Кабiнет Мiнiстрiв Украї�
ни, Нацiональний банк України, Мiнiстерство економiки та з пи�
тань європейської iнтеграцiї України, Державна митна служба
України та iншi органи вiдповiдно до їхньої компетенцiї, визна�
ченої ст. 9 Закону «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть», а та�
кож органи мiсцевого самоврядування, компетенцiя яких в га�
лузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi визначена ст. 10 зазначе�
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ного Закону та ст. 35 Закону України вiд 21 травня 1997 р. «Про
мiсцеве самоврядування».

Найвищим органом, що здiйснює державне регулювання
зовнiшньоекономiчної дiяльностi, є Верховна Рада України. До
компетенцiї Верховної Ради України належать:

— прийняття, змiна та скасування законiв, що стосуються
зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

— затвердження головних напрямiв зовнiшньоекономiчної
полiтики України;

— розгляд, затвердження та змiна структури органiв держав�
ного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

— укладання мiжнародних договорiв України вiдповiдно до
законiв України про мiжнароднi договори України та приведен�
ня чинного законодавства України у вiдповiднiсть з правилами,
встановленими цими договорами;

— встановлення спецiальних режимiв зовнiшньоекономiч�
ної дiяльностi на територiї України вiдповiдно до статей 24, 25
Закону «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть»;

— затвердження спискiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiд�
лягає лiцензуванню або забороняється згiдно iз статтями 16, 17
Закону «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть».

Кабiнет Мiнiстрiв України:
— вживає заходiв до здiйснення зовнiшньоекономiчної по�

лiтики України вiдповiдно до законiв України;
— здiйснює координацiю дiяльностi мiнiстерств, державних

комiтетiв та вiдомств України по регулюванню зовнiшньоеко�
номiчної дiяльностi; координує роботу торговельних представ�
ництв України в iноземних державах;

— приймає нормативнi акти управлiння з питань зовнiш�
ньоекономiчної дiяльностi у випадках, передбачених законами
України;

— проводить переговори i укладає мiжурядовi договори
України з питань зовнiшньоекономiчної дiяльностi у випад�
ках, передбачених законами України про мiжнароднi договори
України, забезпечує виконання мiжнародних договорiв Украї�
ни з питань зовнiшньоекономiчної дiяльностi всiма державни�
ми органами управлiння, пiдпорядкованими Кабiнету Мiнiстрiв
України, та залучає до їх виконання iншi суб’єкти зовнiшньо�
економiчної дiяльностi на договiрних засадах;
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— вiдповiдно до своєї компетенцiї, визначеної законами
України, вносить на розгляд Верховної Ради України пропози�
цiї про систему мiнiстерств, державних комiтетiв i вiдомств —
органiв оперативного державного регулювання зовнiшньоеконо�
мiчної дiяльностi, повноваження яких не можуть бути вищими
за повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України, якi вона має згiд�
но з законами України;

— забезпечує складання платiжного балансу, зведеного ва�
лютного плану України;

— здiйснює заходи щодо забезпечення рацiонального вико�
ристання коштiв Державного валютного фонду України.

Нацiональний банк України:
— здiйснює зберiгання i використання золотовалютного ре�

зерву України та iнших державних коштовностей, якi забезпе�
чують платоспроможнiсть України;

— представляє iнтереси України у вiдносинах з центральни�
ми банками iнших держав, мiжнародними банками та iншими
фiнансово�кредитними установами та укладає вiдповiднi мiж�
банкiвськi угоди;

— регулює курс нацiональної валюти України до грошових
одиниць iнших держав;

— здiйснює облiк i розрахунки по наданих i одержаних дер�
жавних кредитах i позиках, провадить операцiї з централiзова�
ними валютними ресурсами, якi видiляються з Державного ва�
лютного фонду України у розпорядження Нацiонального банку
України;

— здiйснює iншi функцiї вiдповiдно до Закону України «Про
банки i банкiвську дiяльнiсть» та iнших законiв України. Нацiо�
нальний банк України може делегувати виконання покладених
на нього функцiй банку для зовнiшньоекономiчної дiяльностi
України.

Мiнiстерство економiки України:
— забезпечує проведення єдиної зовнiшньоекономiчної по�

лiтики при здiйсненнi суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяль�
ностi виходу на зовнiшнiй ринок, координацiю їх зовнiшньоеко�
номiчної дiяльностi, в тому числi вiдповiдно до мiжнародних до�
говорiв України;

— здiйснює контроль за додержанням всiма суб’єктами зов�
нiшньоекономiчної дiяльностi чинних законiв України та умов
мiжнародних договорiв України;
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— здiйснює заходи нетарифного регулювання зовнiшньоеко�
номiчної дiяльностi, зокрема реєстрацiю учасникiв зовнiшньо�
економiчної дiяльностi, реєстрацiю окремих видiв контрактiв
згiдно з цим Законом;

— проводить антидемпiнговi, антисубсидицiйнi та спецiаль�
нi розслiдування у порядку, визначеному законами України;

— виконує iншi функцiї вiдповiдно до законiв України i По�
ложення про Мiнiстерство економiки України, затвердженого
Указом Президента України вiд 23 жовтня 2000 р.

Державна митна служба України здiйснює митний конт�
роль в Українi згiдно з чинними законами України.

Антимонопольний комiтет України здiйснює контроль за до�
держанням суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi анти�
монопольного законодавства.

Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi здiйснює опера�
тивне державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi
в Українi вiдповiдно до законодавства України; приймає рiшен�
ня про порушення i проведення антидемпiнгових, антисубсиди�
цiйних або спецiальних розслiдувань та застосування вiдповiд�
но антидемпiнгових, компенсацiйних або спецiальних заходiв.

Закон «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» вiдносить до
органiв мiсцевого управлiння зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю:

— мiсцевi Ради та їх виконавчi i розпорядчi органи;
— територiальнi пiдроздiли (вiддiлення) органiв державно�

го регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.
Компетенцiя мiсцевих Рад та їх виконавчих i розпорядчих

органiв визначається зазначеним Законом та Законом Украї�
ни «Про мiсцеве самоврядування в Українi». Так, згiдно з ст. 35
останнього до вiдання виконавчих органiв сiльських, селищних,
мiських рад у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi належать:

а) власнi (самовряднi) повноваження:
1) укладення i забезпечення виконання у встановленому за�

конодавством порядку договорiв з iноземними партнерами на
придбання та реалiзацiю продукцiї, виконання робiт i надання
послуг;

2) сприяння зовнiшньоекономiчним зв’язкам пiдприємств,
установ та органiзацiй, розташованих на вiдповiднiй територiї,
незалежно вiд форм власностi;

3) сприяння у створеннi на основi законодавства спiльних з
iноземними партнерами пiдприємств виробничої i соцiальної iн�
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фраструктури та iнших об’єктiв; залучення iноземних iнвести�
цiй для створення робочих мiсць;

б) делегованi повноваження:
1) органiзацiя та контроль прикордонної i прибережної тор�

гiвлi;
2) створення умов для належного функцiонування митних

органiв, сприяння їх дiяльностi;
3) забезпечення на вiдповiднiй територiї в межах наданих

повноважень реалiзацiї мiжнародних зобов’язань України.
Нормативнi акти мiсцевих Рад та пiдпорядкованих їм вико�

навчих органiв стосовно регулювання зовнiшньоекономiчної дi�
яльностi приймаються тiльки у випадках, прямо передбачених
законами України. Мiсцевi Ради та їх виконавчi органи дiють як
суб’єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi лише через створенi
ними зовнiшньоекономiчнi комерцiйнi органiзацiї, якi мають ста�
тус юридичної особи України.

Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї вiдповiдно до ст. 26 Закону
України вiд 9 квiтня 1999 р. «Про мiсцевi державнi адмiнiстра�
цiї» надiленi такими повноваженнями в галузi мiжнародних та
зовнiшньоекономiчних вiдносин.

Мiсцева державна адмiнiстрацiя:
1) забезпечує виконання зобов’язань за мiжнародними дого�

ворами України на вiдповiднiй територiї;
2) сприяє розвитку мiжнародного спiвробiтництва в галузi

економiки, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, еко�
логiчної безпеки, охорони здоров’я, науки, освiти, культури, ту�
ризму, фiзкультури i спорту;

3) укладає договори з iноземними партнерами про спiвробiт�
ництво в межах компетенцiї, визначеної законодавством;

4) сприяє зовнiшньоекономiчним зв’язкам пiдприємств, уста�
нов та органiзацiй, розташованих на її територiї, незалежно вiд
форм власностi;

5) сприяє розвитку експортної бази i збiльшенню виробниц�
тва продукцiї на експорт;

6) органiзовує прикордонну i прибережну торгiвлю;
7) сприяє дiяльностi митних органiв та прикордонних служб,

створенню умов для їх належного функцiонування;
8) вносить у встановленому порядку до вiдповiдних органiв

пропозицiї щодо залучення iноземних iнвестицiй для розвитку
економiчного потенцiалу вiдповiдної територiї.
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Органи державного регулювання зовнiшньоекономiчної дi�
яльностi України можуть створювати свої територiальнi пiдроз�
дiли (вiддiлення), якщо це випливає з їх компетенцiї, яка визна�
чається законами України та положеннями про цi органи.

Зазначенi органи територiального регулювання зовнiшньо�
економiчної дiяльностi створюються за погодженням з вiдповiд�
ними мiсцевими Радами та в межах загального лiмiту бюджет�
них коштiв, що видiляються на утримання вiдповiдних органiв
державного регулювання України. Дiї зазначених пiдроздiлiв
(вiддiлень) не повиннi суперечити нормативним актам мiсце�
вих Рад, за винятком випадкiв, коли такi дiї передбаченi або ви�
пливають iз законiв України.

§ 6. Правове становище
торгово'промислових палат

Правове становище торгово�промислових палат визначається
Законом України вiд 2 грудня 1997 р. «Про торгово�промисловi
палати в Українi»1. Цей Закон встановлює загальнi правовi, еко�
номiчнi та соцiальнi засади створення торгово�промислових палат
в Українi, встановлює органiзацiйно�правовi форми i напрями
їх дiяльностi, а також принципи їх взаємовiдносин з державою.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 1 цього Закону торгово�промислова
палата є недержавною неприбутковою самоврядною органiза�
цiєю, яка об’єднує юридичних осiб, якi створенi i дiють вiдповiд�
но до законодавства України, та громадян України, зареєстро�
ваних як пiдприємцi, та їх об’єднання.

Завданнями торгово�промислових палат є:
сприяння розвитковi зовнiшньоекономiчних зв’язкiв, екс�

порту українських товарiв i послуг, подання практичної допо�
моги пiдприємцям у проведеннi торговельно�економiчних опе�
рацiй на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, освоєннi нових
форм спiвробiтництва;

представлення iнтересiв членiв палати з питань господарсь�
кої дiяльностi як в Українi, так i за її межами;

органiзацiя взаємодiї мiж суб’єктами пiдприємницької дi�
яльностi, координацiя їх взаємовiдносин з державою в особi її
органiв;

Загальнi засади правового регулювання зовнiшньоекономiчної… 595

1 Вiдомостi Верховної Ради України. — 1998. — № 13. — Ст. 52.



участь в органiзацiї в Українi та за кордоном професiйного
навчання i стажування фахiвцiв — громадян України з питань
пiдприємництва, розвитку конкуренцiї, а також у розробленнi та
реалiзацiї державних i мiждержавних програм у цiй галузi;

надання довiдково�iнформацiйних послуг, основних вiдо�
мостей, що не є комерцiйною таємницею, про дiяльнiсть україн�
ських пiдприємцiв i пiдприємцiв зарубiжних країн згiдно з нацiо�
нальним законодавством, сприяння поширенню, зокрема через
засоби масової iнформацiї, знань про економiку i науково�тех�
нiчнi досягнення, законодавство, звичаї та правила торгiвлi в
Українi i зарубiжних країнах, можливостi зовнiшньоекономiч�
ного спiвробiтництва українських пiдприємцiв;

сприяння в органiзацiї iнфраструктури iнформацiйного об�
слуговування пiдприємництва;

надання послуг для здiйснення комерцiйної дiяльностi iно�
земним фiрмам та органiзацiям;

встановлення i розвиток зв’язкiв з iноземними пiдприємця�
ми, а також органiзацiями, що об’єднують або представляють їх,
участь у роботi мiжнародних неурядових органiзацiй та iнших
спiльних органiзацiй;

сприяння розвитку торгових та iнших чесних звичаїв у пiд�
приємницькiй дiяльностi, участь у розробленнi правил профе�
сiйної етики у конкуренцiї для рiзних сфер пiдприємницької дi�
яльностi, галузей економiки, спiлок та об’єднань пiдприємцiв;

виконання iнших завдань, передбачених її статутом.
Торгово�промисловi палати створюються за принципом доб�

ровiльного об’єднання їх засновникiв. Принцип добровiльного
об’єднання пiдприємцiв у торгово�промислову палату полягає
у правi вибору входити або не входити до її складу.

Торгово�промисловi палати створюються на територiї Авто�
номної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя
(регiональнi торгово�промисловi палати). У межах кожної з цих
адмiнiстративно�територiальних одиниць може бути створена
лише одна торгово�промислова палата.

На територiї України дiє Торгово�промислова палата України.
Торгово�промисловi палати мають право:
проводити за дорученням державних органiв незалежну екс�

пертизу проектiв нормативно�правових актiв з питань економi�
ки, зовнiшньоекономiчних зв’язкiв, а також з iнших питань, що
стосуються прав та iнтересiв пiдприємцiв;
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представляти i захищати законнi iнтереси торгово�промис�
лової палати або за дорученням її членiв їх iнтереси;

надавати за дорученням українських та iноземних юридич�
них i фiзичних осiб послуги, пов’язанi iз захистом їх прав та iн�
тересiв, вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних
договорiв України;

звертатися за дорученням осiб, права яких порушенi, до Анти�
монопольного комiтету України iз заявами про порушення за�
конодавства про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї;

проводити на замовлення українських та iноземних пiдпри�
ємцiв експертизу, контроль якостi, кiлькостi, комплектностi то�
варiв (у тому числi експортних та iмпортних) i визначати їх вар�
тiсть;

засвiдчувати i видавати сертифiкати про походження това�
рiв, сертифiкати визначення продукцiї власного виробництва
пiдприємств з iноземними iнвестицiями та iншi документи, по�
в’язанi iз здiйсненням зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

здiйснювати декларування зовнiшньоторговельних вантажiв
у випадках, передбачених законом;

органiзовувати мiжнароднi виставки, нацiональнi виставки
iноземних держав i окремих iноземних фiрм, забезпечувати пiд�
готовку i проведення виставок українських товарiв в Українi та
за її межами;

органiзовувати семiнари, конференцiї, дiловi переговори з
економiчних питань за участю українських пiдприємцiв та iно�
земних фiрм як в Українi, так i за її межами;

укладати необхiднi для виконання функцiй палат зовнiшньо�
економiчнi та iншi угоди з українськими та iноземними суб’єк�
тами пiдприємницької дiяльностi, а також з окремими громадя�
нами;

видавати iнформацiйнi, довiдковi, рекламнi та методичнi ма�
терiали з питань своєї дiяльностi, а також газети, журнали та iн�
шi друкованi матерiали для забезпечення пiдприємницької дi�
яльностi;

створювати, реорганiзовувати i лiквiдовувати пiдприємства
та iншi органiзацiї з метою виконання статутних завдань у по�
рядку, встановленому законом;

самостiйно визначати методи здiйснення своєї дiяльностi,
встановлювати структуру, штатний розпис, чисельнiсть працiв�
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никiв, форми i розмiри оплати та матерiального стимулювання
їхньої працi згiдно з законодавством України;

створювати за iнiцiативою учасникiв спору третейськi суди
вiдповiдно до законодавства України, галузевi або територiальнi
комiтети (ради) пiдприємцiв, цiльовi секцiї фахiвцiв�консуль�
тантiв;

виконувати iншi повноваження, що не суперечать законодав�
ству України.

Методичнi та експертнi документи, виданi торгово�промис�
ловими палатами в межах їх повноважень, є обов’язковими для
застосування на всiй територiї України.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
2. Назвiть основнi принципи зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
3. Назвiть основнi нормативно�правовi акти, що регулюють

зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть.
4. Хто є суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi?
5. В якому порядку реєструється представництво iноземного

суб’єкта господарювання в Українi?
6. Назвiть види зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
7. За допомогою яких засобiв здiйснюється регулювання зов�

нiшньоекономiчної дiяльностi?
8. Якi правовi режими встановлюються для iноземних суб’єк�

тiв господарювання?
9. Якi державнi органи здiйснюють державне регулювання зов�

нiшньоекономiчної дiяльностi?
10. Яка компетенцiя органiв мiсцевого самоврядування у сферi

регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
11. У чому полягають особливостi правового становища торго�

во�промислових палат в Українi?
12. Назвiть основнi завдання торгово�промислових палат.
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Ãëàâà 32

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÐÅÆÈÌ
IÍÎÇÅÌÍÈÕ IÍÂÅÑÒÈÖIÉ

§ 1. Поняття iноземних iнвестицiй
i їх роль в економiцi України

Загальнi правовi, економiчнi та соцiальнi умови iнвестицiй�
ної дiяльностi на територiї України визначенi Законом України
вiд 18 вересня 1991 р. «Про iнвестицiйну дiяльнiсть»1. Цей За�
кон спрямований на забезпечення рiвного захисту прав, iнте�
ресiв i майна суб’єктiв iнвестицiйної дiяльностi незалежно вiд
форм власностi, а також на ефективне iнвестування народно�
го господарства України, розвиток мiжнародного економiчного
спiвробiтництва та iнтеграцiї. Вiн визначає iнвестицiї як всi ви�
ди майнових та iнтелектуальних цiнностей, що вкладаються в
об’єкти пiдприємницької та iнших видiв дiяльностi, в результа�
тi якої створюється прибуток (доход) або досягається соцiаль�
ний ефект.

Вiдповiдно до зазначеного Закону iнвестицiйною дiяльнiстю
є сукупнiсть практичних дiй громадян, юридичних осiб i держа�
ви щодо реалiзацiї iнвестицiй. Iнвестицiйна дiяльнiсть здiйсню�
ється, зокрема, i на основi iноземного iнвестування iноземними
громадянами, юридичними особами, державами та спiльного iн�
вестування українськими й iноземними громадянами, юридич�
ними особами та державами.

Особливостi режиму iноземних iнвестицiй на територiї Украї�
ни визначаються Законом України вiд 19 березня 1996 р. «Про
режим iноземного iнвестування»2, дiя якого поширюється ви�
ключно на iноземних iнвесторiв i пiдприємства з iноземними iн�
вестицiями.

Зазначений закон розумiє пiд iноземними iнвестицiями цiн�
ностi, що вкладаються iноземними iнвесторами в об’єкти iнвес�
тицiйної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України з ме�
тою отримання прибутку або досягнення соцiального ефекту.

1 Вiдомостi Верховної Ради України. — 1991. — № 47. — Ст. 646.
2 Там само. — 1996. — № 19. — Ст. 80.



§ 2. Форми i види
iноземних iнвестицiй

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 391 ГК та Закону «Про режим iнозем�
ного iнвестування» iноземнi iнвестори мають право здiйснюва�
ти iнвестицiї на територiї України у виглядi:

iноземної валюти, що визнається конвертованою Нацiональ�
ним банком України;

валюти України — при реiнвестицiях в об’єкт первинного iн�
вестування чи в будь�якi iншi об’єкти iнвестування вiдповiдно
до законодавства України за умови сплати податку на прибуток
(доходи);

будь�якого рухомого i нерухомого майна та пов’язаних з ним
майнових прав;

акцiй, облiгацiй, iнших цiнних паперiв, а також корпоратив�
них прав (прав власностi на частку (пай) у статутному фондi
юридичної особи, створеного вiдповiдно до законодавства Украї�
ни або законодавства iнших країн), виражених у конвертованiй
валютi;

грошових вимог та права на вимоги виконання договiрних
зобов’язань, якi гарантованi першокласними банками i мають
вартiсть у конвертованiй валютi, пiдтверджену згiдно iз закона�
ми (процедурами) країни�iнвестора або мiжнародними торго�
вельними звичаями;

будь�яких прав iнтелектуальної власностi, вартiсть яких у
конвертованiй валютi пiдтверджена згiдно iз законами (про�
цедурами) країни�iнвестора або мiжнародними торговельними
звичаями, а також пiдтверджена експертною оцiнкою в Українi,
включаючи легалiзованi на територiї України авторськi права,
права на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, знаки для
товарiв i послуг, ноу�хау тощо;

прав на здiйснення господарської дiяльностi, включаючи
права на користування надрами та використання природних ре�
сурсiв, наданих вiдповiдно до законодавства або договорiв, вар�
тiсть яких у конвертованiй валютi пiдтверджена згiдно з зако�
нами (процедурами) країни�iнвестора або мiжнародними тор�
говельними звичаями;

iнших цiнностей вiдповiдно до законодавства України.
Iноземнi iнвестицiї на територiї України можуть здiйснюва�

тись в рiзноманiтних формах.
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Серед цих форм, встановлених ч. 1 ст. 392 ГК, зокрема, такi:
участь у господарських органiзацiях, що створюються разом

з вiтчизняними юридичними особами чи громадянами, або при�
дбання частки в дiючих господарських органiзацiях;

створення iноземних пiдприємств на територiї України, фi�
лiй або iнших структурних пiдроздiлiв iноземних юридичних
осiб або придбання у власнiсть дiючих пiдприємств;

придбання безпосередньо нерухомого або рухомого майна,
що не заборонено законами України, або придбання акцiй чи iн�
ших цiнних паперiв;

придбання самостiйно або за участi громадян чи вiтчизня�
них юридичних осiб прав користування землею та використан�
ня природних ресурсiв на територiї України;

господарська дiяльнiсть на основi угод про розподiл продукцiї;
придбання iнших майнових прав;
iншi форми, не заборонених законом.
Заборона або обмеження будь�яких форм здiйснення iнозем�

них iнвестицiй може провадитися лише законом.

§ 3. Державна реєстрацiя
iноземних iнвестицiй

Державна реєстрацiя iноземних iнвестицiй здiйснюється вiд�
повiдно до ст. 395 ГК, Роздiлу III Закону України «Про режим
iноземного iнвестування» та Положення про порядок держав�
ної реєстрацiї iноземних iнвестицiй, затвердженого постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 1996 р. № 9281. Про�
водять таку реєстрацiю Рада мiнiстрiв Автономної Республiки
Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмi�
нiстрацiї протягом трьох робочих днiв пiсля фактичного вне�
сення iнвестицiй у порядку, що встановлюється Кабiнетом Мi�
нiстрiв України.

Для цього iноземний iнвестор або уповноважена ним в уста�
новленому порядку особа (далi — заявник) подає органу держа�
вної реєстрацiї такi документи:

— iнформацiйне повiдомлення про внесення iноземної iнве�
стицiї у трьох примiрниках, заповнене за формою i в порядку
згiдно з додатками № 1 i 2 до цього Положення, з вiдмiткою дер�
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жавної податкової iнспекцiї за мiсцем здiйснення iнвестицiї про
її фактичне внесення;

— документи, що пiдтверджують форму здiйснення iнозем�
ної iнвестицiї (установчi документи, договори (контракти) про
виробничу кооперацiю, спiльне виробництво та iншi види спiль�
ної iнвестицiйної дiяльностi, концесiйнi договори тощо);

— документи, що пiдтверджують вартiсть iноземної iнвести�
цiї (вiдповiдно до вимог, визначених статтею 2 Закону України
«Про режим iноземного iнвестування»);

— документ, що свiдчить про внесення заявником плати за
реєстрацiю.

Орган державної реєстрацiї фiксує дату надходження доку�
ментiв у журналi облiку державної реєстрацiї внесених iнозем�
них iнвестицiй. Протягом трьох робочих днiв починаючи з цiєї
дати розглядає поданi документи i приймає рiшення про реєст�
рацiю iноземної iнвестицiї або про вiдмову в нiй.

Вiдмова в державнiй реєстрацiї iноземних iнвестицiй мож�
лива лише у разi, коли здiйснення цiєї iнвестицiї суперечить за�
конодавству України або поданi документи не вiдповiдають ви�
могам зазначеного ранiше Положення. Вiдмова з мотивiв недо�
цiльностi здiйснення iноземної iнвестицiї не допускається.

Вiдмова у державнiй реєстрацiї повинна бути оформлена
письмово iз зазначенням мотивiв i може бути оскаржена у судо�
вому порядку.

За державну реєстрацiю iноземної iнвестицiї справляється
плата у розмiрi двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв
громадян на день здiйснення реєстрацiї iноземної iнвестицiї.
Кошти, одержанi за реєстрацiю iноземної iнвестицiї, перерахо�
вуються у такому порядку: 50 вiдсоткiв — вiдповiдно до респуб�
лiканського (Автономної Республiки Крим), обласних, Київ�
ського та Севастопольського мiських бюджетiв, 50 вiдсоткiв —
до Державного бюджету України.

У разi вiдмови у реєстрацiї кошти заявниковi не повертаються.

§ 4. Особливостi правового регулювання
iноземних iнвестицiй, що здiйснюються
за окремими договорами (контрактами)

Вiдповiдно до Закону «Про режим iноземного iнвестуван�
ня» iноземнi iнвестицiї можуть здiйснюватися також на основi
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концесiйних договорiв, договорiв (контрактiв) про виробничу
кооперацiю, спiльне виробництво та iншi види спiльної iнвести�
цiйної дiяльностi.

Концесiйнi договори. Вiдповiдно до ст. 22 Закону «Про режим
iноземного iнвестування» надання iноземним iнвесторам права
на проведення господарської дiяльностi, пов’язаної з викорис�
танням об’єктiв, що перебувають у державнiй або комунальнiй
власностi i передаються у концесiю, вiдбувається на пiдставi вiд�
повiдного законодавства України шляхом укладення концесiй�
ного договору1.

Договори (контракти) про iнвестицiйну дiяльнiсть. Iнозем�
нi iнвестори мають право укладати договори (контракти) про
спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть (виробничу кооперацiю, спiль�
не виробництво тощо), не пов’язану iз створенням юридичної
особи, вiдповiдно до законодавства України.

Господарська дiяльнiсть на пiдставi договорiв (контрактiв)
про iнвестицiйну дiяльнiсть регулюється законодавством України.

Сторони за договорами (контрактами) повиннi вести окре�
мий бухгалтерський облiк та складати звiтнiсть про операцiї,
пов’язанi з виконанням умов цих договорiв (контрактiв), та вiд�
крити окремi рахунки в установах банкiв України для прове�
дення розрахункiв за цими договорами (контрактами).

Договори (контракти) повиннi бути зареєстрованi у термiни
та в порядку, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв Украї�
ни. Так, Кабiнет Мiнiстрiв України постановою вiд 30 сiчня
1997 р. затвердив Положення про порядок державної реєстрацiї
договорiв (контрактiв) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть за
участю iноземного iнвестора2.

Вiдповiдно до цього Положення державнiй реєстрацiї пiдля�
гають договори (контракти) про виробничу кооперацiю, спiль�
не виробництво та iншi види спiльної iнвестицiйної дiяльностi,
не пов’язаної iз створенням юридичної особи, укладенi вiдповiд�
но до законодавства суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльнос�
тi України за участю iноземного iнвестора.

Державну реєстрацiю договорiв (контрактiв) здiйснює Мi�
некономiки та уповноваженi ним органи (далi — органи держав�
ної реєстрацiї).

Правовий режим iноземних iнвестицiй 603

1 Детальнiше про концесiйнi договори див. § 4 Глави 33 цього пiдруч�
ника.

2 Офiцiйний вiсник України. — 1997. — № 6. — Ст. 47.



Державна реєстрацiя договорiв (контрактiв) є пiдставою для
здiйснення iноземної iнвестицiї за такими договорами (контрак�
тами) вiдповiдно до статей 23 та 24 Закону України «Про ре�
жим iноземного iнвестування».

Для державної реєстрацiї договору (контракту) суб’єкт зов�
нiшньоекономiчної дiяльностi України — учасник договору
(контракту), якому доручено ведення спiльних справ учасни�
кiв, або уповноважена ним особа подає такi документи:

лист звернення про державну реєстрацiю договору (контр�
акту);

iнформацiйну картку договору (контракту) за встановленою
формою;

договiр (контракт) (оригiнал i копiю), засвiдченi в установ�
леному порядку;

засвiдченi копiї установчих документiв суб’єкта (суб’єктiв)
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та свiдоцтва про його
державну реєстрацiю як суб’єкта пiдприємницької дiяльностi;

документи, що свiдчать про реєстрацiю (створення) iнозем�
ної юридичної особи (нерезидента) в країнi її мiсцезнаходжен�
ня (витяг iз торгiвельного, банкiвського або судового реєстру
тощо). Цi документи повиннi бути засвiдченi вiдповiдно до за�
конодавства країни їх видачi, перекладенi українською мовою та
легалiзованi у консульськiй установi України, якщо мiжнарод�
ними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено
iнше. Зазначенi документи можуть бути засвiдченi також у по�
сольствi вiдповiдної держави в Українi та легалiзованi в МЗС;

лiцензiю, якщо згiдно iз законодавством України цього ви�
магає дiяльнiсть, що передбачається договором (контрактом);

документ про оплату послуг за державну реєстрацiю дого�
вору (контракту).

Оригiнали договору (контракту) повертаються пiсля розгля�
ду матерiалiв суб’єктовi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Украї�
ни, який подав лист�звернення про державну реєстрацiю.

У разi обґрунтованої потреби органи державної реєстрацiї
можуть вимагати iншi документи, що стосуються визначення цi�
лей, умов дiяльностi, спроможностi учасникiв виконати договiр
(контракт), а також вiдповiдностi його законодавству.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї, що мiстить�
ся у документах, поданих для державної реєстрацiї, несе суб’єкт
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.
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Орган державної реєстрацiї розглядає поданi документи про�
тягом 20 календарних днiв починаючи з дати фiксацiї у журналi
облiку державної реєстрацiї договорiв (контрактiв). За резуль�
татами розгляду орган державної реєстрацiї приймає рiшення
про реєстрацiю договору (контракту) або про вiдмову у нiй.

У здiйсненнi державної реєстрацiї договору (контракту) мо�
же бути вiдмовлено, якщо:

умови договору (контракту) не вiдповiдають законодавству
України;

до суб’єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, який
подав лист�звернення про реєстрацiю договору (контракту), за�
стосовано санкцiї згiдно iз статтею 37 Закону України «Про зов�
нiшньоекономiчну дiяльнiсть»;

iснує заборона на передбачений вид спiльної дiяльностi згiд�
но iз законодавством України.

Вiдмова у державнiй реєстрацiї договору (контракту) повин�
на бути оформлена письмово iз зазначенням мотивiв вiдмови i
може бути оскаржена у судовому порядку.

За державну реєстрацiю договору (контракту) про спiльну
iнвестицiйну дiяльнiсть справляється плата у розмiрi шести не�
оподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, встановлених на
день реєстрацiї.

Кошти, одержанi за реєстрацiю договору (контракту), пере�
раховуються до Державного бюджету України.

Майно (крiм товарiв для реалiзацiї або власного споживан�
ня), що ввозиться в Україну iноземними iнвесторами на строк
не менше трьох рокiв з метою iнвестування на пiдставi зареєст�
рованих договорiв (контрактiв), звiльняється вiд обкладення ми�
том в порядку, передбаченому законом. При вiдчуженнi такого
майна ранiше трьох рокiв з часу зарахування його на баланс ми�
то сплачується у встановленому порядку.

Прибуток, одержаний вiд спiльної iнвестицiйної дiяльностi
за договорами (контрактами), оподатковується вiдповiдно до за�
конодавства України.

§ 5. Гарантiї i компенсацiї iноземним iнвесторам

Загалом щодо iноземних iнвестицiй та форм їх здiйснення
на територiї України встановлюється нацiональний режим iн�
вестицiйної та iншої господарської дiяльностi. Винятки перед�
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бачаються чинним законодавством та мiжнародними договора�
ми України, згоду на обов’язковiсть яких надано Верховною Ра�
дою України (ч. 1 ст. 394 ГК).

Для окремих суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйс�
нюють iнвестицiйнi проекти iз залученням iноземних iнвести�
цiй, що реалiзуються вiдповiдно до державних програм розвит�
ку прiоритетних галузей економiки, соцiальної сфери i терито�
рiй, може встановлюватися пiльговий режим iнвестицiйної та
iншої господарської дiяльностi.

Законами України можуть визначатися територiї, на яких
дiяльнiсть iноземних iнвесторiв та пiдприємств з iноземними
iнвестицiями обмежується або забороняється виходячи з вимог
забезпечення нацiональної безпеки.

Бажаючи залучити в Україну iноземнi iнвестицiї, держава
встановила певнi державнi гарантiї захисту iноземних iнвести�
цiй, в тому числi:

застосування державних гарантiй захисту iноземних iнвес�
тицiй у разi змiни законодавства про iноземнi iнвестицiї;

гарантiї щодо примусового вилучення, а також вiд незакон�
них дiй органiв влади та їх посадових осiб;

компенсацiя i вiдшкодування збиткiв iноземним iнвесторам;
гарантiї у разi припинення iнвестицiйної дiяльностi;
гарантiї переказу прибуткiв та використання доходiв вiд iно�

земних iнвестицiй;
iншi гарантiї здiйснення iнвестицiйної дiяльностi (ч. 1 ст. 397

ГК).
Гарантiї у разi змiни законодавства полягають у тому, що

якщо в подальшому спецiальним законодавством України про
iноземнi iнвестицiї будуть змiнюватися гарантiї захисту iнозем�
них iнвестицiй, зазначенi в Законi «Про режим iноземного iнве�
стування», то протягом десяти рокiв з дня набрання чинностi
таким законодавством на вимогу iноземного iнвестора застосо�
вуються державнi гарантiї захисту iноземних iнвестицiй, зазна�
ченi в цьому Законi.

До прав i обов’язкiв сторiн, визначених угодою про розподiл
продукцiї, протягом строку її дiї застосовується законодавство
України, чинне на момент її укладення. Зазначенi гарантiї не
поширюються на змiни законодавства, що стосуються питань
оборони, нацiональної безпеки, забезпечення громадського по�
рядку, охорони довкiлля.
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Гарантiї щодо примусового вилучення, а також вiд незакон�
них дiй органiв влади та їх посадових осiб. Iноземнi iнвестицiї в
Українi не пiдлягають нацiоналiзацiї. Державнi органи не ма�
ють права реквiзувати iноземнi iнвестицiї, за винятком випад�
кiв здiйснення рятiвних заходiв у разi стихiйного лиха, аварiй,
епiдемiй, епiзоотiй. Зазначена реквiзицiя може бути проведена
на пiдставi рiшень органiв, уповноважених на це Кабiнетом Мi�
нiстрiв України.

Рiшення про реквiзицiю iноземних iнвестицiй та умови ком�
пенсацiї можуть бути оскарженi в судовому порядку вiдповiдно
до ст. 26 Закону «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть».

Компенсацiя i вiдшкодування збиткiв iноземним iнвесторам.
Iноземнi iнвестори мають право на вiдшкодування збиткiв, вклю�
чаючи упущену вигоду i моральну шкоду, завданих їм внаслi�
док дiй, бездiяльностi або неналежного виконання державними
органами України чи їх посадовими особами передбачених за�
конодавством обов’язкiв щодо iноземного iнвестора або пiдпри�
ємства з iноземними iнвестицiями, вiдповiдно до законодавства
України.

Усi понесенi витрати та збитки iноземних iнвесторiв, завда�
нi їм внаслiдок дiй, зазначених у ст. 9 та ч. 1 ст. 10 Закону «Про
режим iноземного iнвестування», повиннi бути вiдшкодованi на
основi поточних ринкових цiн та/або обґрунтованої оцiнки, пiд�
тверджених аудитором чи аудиторською фiрмою.

Компенсацiя, що виплачується iноземному iнвестору, пови�
нна бути швидкою, адекватною i ефективною. Компенсацiя, що
виплачується iноземному iнвестору внаслiдок дiй, зазначених у
статтi 9 вищеназваного Закону, визначається на момент припи�
нення права власностi.

Компенсацiя, що виплачується iноземному iнвестору вна�
слiдок дiй, зазначених у частинi першiй статтi 10 Закону «Про
режим iноземного iнвестування», визначається на час фактич�
ного здiйснення рiшення про вiдшкодування збиткiв. Сума ком�
пенсацiї повинна виплачуватись у валютi, в якiй були здiйсненi
iнвестицiї, чи в будь�якiй iншiй прийнятнiй для iноземного iн�
вестора валютi вiдповiдно до законодавства України. З момен�
ту виникнення права на компенсацiю i до моменту її виплати на
суму компенсацiї нараховуються вiдсотки згiдно з середньою
ставкою вiдсотка, за яким лондонськi банки надають позики пер�
шокласним банкам на ринку євровалют (ЛIБОР).
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Гарантiї в разi припинення iнвестицiйної дiяльностi. У разi
припинення iнвестицiйної дiяльностi iноземний iнвестор має
право на повернення не пiзнiше шести мiсяцiв з дня припинен�
ня цiєї дiяльностi своїх iнвестицiй у натуральнiй формi або у
валютi iнвестування в сумi фактичного внеску (з урахуванням
можливого зменшення статутного фонду) без сплати мита, а та�
кож доходiв з цих iнвестицiй у грошовiй чи товарнiй формi за
реальною ринковою вартiстю на момент припинення iнвести�
цiйної дiяльностi, якщо iнше не встановлено законодавством або
мiжнародними договорами України.

Гарантiї переказу прибуткiв та використання доходiв вiд iно�
земних iнвестицiй. Iноземним iнвесторам пiсля сплати податкiв,
зборiв та iнших обов’язкових платежiв гарантується безпере�
шкодний i негайний переказ за кордон їх прибуткiв, доходiв та
iнших коштiв в iноземнiй валютi, одержаних на законних пiд�
ставах внаслiдок здiйснення iноземних iнвестицiй.

Порядок переказу за кордон прибуткiв, доходiв та iнших кош�
тiв, одержаних внаслiдок здiйснення iноземних iнвестицiй, ви�
значається Нацiональним банком України.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Що таке iноземна iнвестицiя?
2. В яких формах можуть здiйснюватися iноземнi iнвестицiї в

Українi?
3. Назвiть види iноземних iнвестицiй.
4. В якому порядку здiйснюється реєстрацiя iноземних iнвес�

тицiй?
5. У чому полягають особливостi правового регулювання iно�

земних iнвестицiй, що здiйснюються за концесiйними дого�
ворами?

6. У чому полягають особливостi правового регулювання iно�
земних iнвестицiй, що здiйснюються за договорами про спi�
льну iнвестицiйну дiяльнiсть?

7. У якому порядку здiйснюється державна реєстрацiя догово�
рiв (контрактiв) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть за уча�
стю iноземного iнвестора?

8. Назвiть державнi гарантiї захисту iноземних iнвестицiй в
Українi.
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Роздiл VIII
СПЕЦIАЛЬНI РЕЖИМИ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
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ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÐÅÆÈÌ ÑÏÅÖIÀËÜÍÈÕ
(ÂIËÜÍÈÕ) ÅÊÎÍÎÌI×ÍÈÕ ÇÎÍ

ÒÀ ÑÏÅÖIÀËÜÍÈÉ ÐÅÆÈÌ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß

§ 1. Поняття та види спецiальних
(вiльних) економiчних зон

Реформування соцiально�економiчного становища в Українi
вимагає застосування нових форм регiонального розвитку, що
базуються на можливостях регiонiв повнiше й ефективнiше ви�
користовувати наявнi ресурси i переваги сприятливого еконо�
мiко�географiчного та геополiтичного розташування.

Найбiльш дiєвими формами регiональної полiтики, що за�
стосовуються країнами як з високорозвиненою, так i перехiдною
економiкою, є створення спецiальних (вiльних) економiчних зон
та здiйснення комплексу заходiв, що проводяться центральними
i мiсцевими органами виконавчої влади шляхом запровадження
спецiальних режимiв iнвестицiйної дiяльностi.

Спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони (СЕЗ) розглядаються як
один з важливих iнструментiв, за допомогою якого досягається
вiдкритiсть економiки нашої держави зовнiшньому свiтовi i сти�
мулюється мiжнародне економiчне спiвробiтництво на основi за�
лучення iноземних iнвестицiй.

Спецiальна економiчна зона — це частина територiї Украї�
ни, на якiй встановлюється спецiальний правовий режим еко�
номiчної дiяльностi та особливий порядок застосування чинно�
го законодавства України. Для СЕЗ характерним є те, що в них
створюються сприятливi валютно�фiнансовi умови для розвит�
ку банкiвсько�кредитної системи, страхування та системи дер�
жавного iнвестування.



Правовий режим СЕЗ в Українi визначається, в першу чер�
гу, Законом України вiд 13 жовтня 1992 р. «Про загальнi засади
створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiч�
них зон»1. Цей закон визначає порядок створення та лiквiдацiї
i механiзм функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних
зон на територiї України, загальнi правовi i економiчнi осно�
ви їх статусу, а також загальнi правила регулювання вiдносин
суб’єктiв економiчної дiяльностi цих зон з мiсцевими радами,
органами державної виконавчої влади та iн.

Важливе значення для активiзацiї пiдприємницької дiяль�
ностi, нарощування експорту товарiв i послуг та прискорення со�
цiально�економiчного розвитку регiонiв шляхом створення СЕЗ
має постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 березня 1994 р.
№ 167 «Про Концепцiю створення спецiальних (вiльних) еко�
номiчних зон в Українi»2, якою зазначену Концепцiю було схва�
лено.

Згiдно iз Законом України «Про загальнi засади створення i
функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон» в Украї�
нi залежно вiд господарської спрямованостi та економiко�пра�
вових умов дiяльностi можуть створюватися такi СЕЗ:

зовнiшньоторговельнi зони — частина територiї держави, де
товари iноземного походження можуть зберiгатися, купуватися
та продаватися без сплати мита i митних зборiв або з їх вiдстро�
ченням. Формами органiзацiї таких зон можуть бути вiльнi пор�
ти (порто�франко)3, вiльнi митнi зони (зони франко) та митнi
склади;

комплекснi виробничi зони — частина територiї держави, на
якiй запроваджується спецiальний (пiльговий податковий, ва�
лютно�фiнансовий, митний тощо) режим економiчної дiяльнос�
тi з метою стимулювання пiдприємства, залучення iнвестицiй
у прiоритетнi галузi господарства, розширення зовнiшньоеко�
номiчних зв’язкiв, запозичення нових технологiй, забезпечення
зайнятостi населення. Вони можуть мати форму експортних ви�
робничих зон, де розвивається насамперед експортне виробниц�
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тво, орiєнтоване на переробку власної сировини та переважно
складальницькi операцiї, та iмпортоорiєнтованих зон, головна
функцiя яких — розвиток iмпортозамiнних виробництв;

науково�технiчнi зони — це СЕЗ, спецiальний правовий ре�
жим яких орiєнтований на розвиток наукового i виробничого
потенцiалу. Вони можуть iснувати у формi регiональних iнно�
вацiйних центрiв�технополiсiв, районiв iнтенсивного наукового
розвитку, високотехнологiчних промислових комплексiв, науко�
во�виробничих паркiв (технологiчних, дослiдницьких, промис�
лових, агропаркiв), а також локальних iнновацiйних центрiв та
опорних iнновацiйних пунктiв;

туристично�рекреацiйнi зони — це СЕЗ, якi створюються в
регiонах, що мають багатий природний, рекреацiйний та iстори�
ко�культурний потенцiал, з метою ефективного його викорис�
тання i збереження, а також активiзацiї пiдприємницької дiяль�
ностi (в тому числi iз залученням iноземних iнвесторiв) у сферi
рекреацiйно�туристичного бiзнесу1;

банкiвсько�страховi (офшорнi) зони — це зони, в яких запро�
ваджується особливо сприятливий режим здiйснення банкiвсь�
ких та страхових операцiй в iноземнiй валютi для обслугову�
вання нерезидентiв. Офшорний статус надається банкiвським та
страховим установам, якi були створенi за участю лише нерези�
дентiв i обслуговують лише ту їхню пiдприємницьку дiяльнiсть,
що здiйснюється за межами України;

зони прикордонної торгiвлi — частина територiї держави на
кордонах iз сусiднiми країнами, де дiє спрощений порядок пе�
ретину кордону i торгiвлi.

Крiм зазначених в Українi можуть створюватися СЕЗ iнших
типiв, а також комплекснi спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони,
якi поєднують у собi риси та елементи зон рiзних типiв.

СЕЗ можуть бути класифiкованi й за iншими критерiями.
Так, за ознакою вiдкритостi розрiзняють СЕЗ iнтеграцiйнi (дi�
яльнiсть яких спрямована на тiсну взаємодiю з позазональною
економiкою країни) та анклавнi (орiєнтованi на зв’язки iз зовнiш�
нiм ринком). Залежно вiд мiсцезнаходження СЕЗ подiляються
на зовнiшнi (розмiщенi на кордонi з iншими державами) та внут�
рiшнi (розмiщенi у внутрiшнiх районах країни).

Правовий режим спецiальних (вiльних) економiчних зон… 611

1 Закон України вiд 18 березня 1999 р. «Про спецiальну економiчну зо�
ну туристсько�рекреацiйного типу «Курортополiс Трускавець» // Вiдомостi
Верховної Ради України. — 1999. — № 18. — Ст. 139.



§ 2. Порядок створення
спецiальної (вiльної) економiчної зони

Статус i територiї СЕЗ, а також строк, на який вона створю�
ється, визначаються Верховною Радою України шляхом прий�
няття окремого закону для кожної спецiальної (вiльної) еконо�
мiчної зони. СЕЗ створюються Верховною Радою України з iнi�
цiативи Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України або
мiсцевих рад та мiсцевих державних адмiнiстрацiй.

Формування та розвиток СЕЗ має вiдбуватися за такими
етапами:

I етап — заснування, нормативно�правове забезпечення, ор�
ганiзацiйне та iнфраструктурне облаштування СЕЗ;

II етап — iнвестицiйне забезпечення, формування галузевої
спецiалiзацiї, визначення стратегiчних iнвесторiв;

III етап — подальший розвиток, диверсифiкацiя галузевої та
функцiональної орiєнтацiї СЕЗ.

Порядок їх створення, перелiк та змiст необхiдних для ство�
рення документiв визначаються ст. 5—7 Закону України «Про
загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiль�
них) економiчних зон».

СЕЗ створюються Верховною Радою України за iнiцiативою
Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України або мiсцевих
рад та мiсцевої державної адмiнiстрацiї.

У разi створення СЕЗ за iнiцiативою Президента України
або Кабiнету Мiнiстрiв України вiдповiдне рiшення може бути
прийнято лише пiсля одержання письмової згоди вiдповiдної
мiсцевої ради та мiсцевої державної адмiнiстрацiї, на територiї
якої передбачається розташувати СЕЗ.

У разi коли iнiцiатива у створеннi СЕЗ належить мiсцевим
радам та мiсцевим державним адмiнiстрацiям, вони подають вiд�
повiдну пропозицiю Кабiнету Мiнiстрiв України.

Кабiнет Мiнiстрiв України повинен розглянути пропозицiю
про створення СЕЗ у шестидесятиденний строк з дня її надхо�
дження i подати висновок з цього питання до Верховної Ради
України.

Пропозицiї щодо змiни статусу i територiї СЕЗ подаються
в порядку, передбаченому законом для створення спецiальної
(вiльної) економiчної зони.

Загальнi засади створення i функцiонування СЕЗ в Авто�
номнiй Республiцi Крим визначаються згiдно з Законом Украї�

612 Глава 33



ни «Про розмежування повноважень мiж органами державної
влади України i Республiки Крим».

Вiдповiдно до ст. 6 Закону документи про створення СЕЗ по�
виннi мiстити:

а) рiшення мiсцевої ради та мiсцевої державної адмiнiстра�
цiї з клопотанням про створення СЕЗ (у разi створення СЕЗ за
їх iнiцiативою) або письмову згоду вiдповiдних мiсцевих рад та
мiсцевих державних адмiнiстрацiй, на територiї яких має бути
розташована СЕЗ (у разi створення СЕЗ за iнiцiативою Прези�
дента України або Кабiнету Мiнiстрiв України);

б) проект положення про її статус та систему управлiння,
офiцiйну назву СЕЗ;

в) точний опис кордонiв СЕЗ та карту її територiї;
г) технiко�економiчне обґрунтування доцiльностi створення i

функцiонування СЕЗ;
д) проект закону про створення конкретної СЕЗ.
Iншi документи вимагатися не можуть.
Технiко�економiчне обґрунтування доцiльностi створення СЕЗ

має включати:
— мету, функцiональне призначення та галузеву спрямова�

нiсть її дiяльностi;
— етапи розвитку iз зазначенням часу їх здiйснення;
— ступiнь розвитку виробничої i соцiальної iнфраструкту�

ри, iнфраструктури пiдприємництва та можливостi їх розвитку
в майбутньому;

— вихiдний рiвень розвитку економiчного, наукового та iн�
шого потенцiалу з урахуванням специфiчних умов її створення;

— рiвень забезпеченостi квалiфiкованими кадрами;
— обсяги, джерела та форми фiнансування на кожному ета�

пi її створення i розвитку;
— обґрунтування режиму цiноутворення, оподаткування, мит�

ного регулювання, валютно�фiнансового та кредитного механiзму.
Управлiння СЕЗ має певну специфiку, яка полягає в тому, що

структура, функцiї та повноваження органiв управлiння спецi�
альної (вiльної) економiчної зони визначаються залежно вiд її
типу, розмiрiв, кiлькостi працiвникiв та/або мешканцiв на її те�
риторiї. Проте незалежно вiд типу СЕЗ їх органами управлiння
є мiсцевi ради та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї в межах своїх
повноважень (їхнi функцiї та повноваження щодо управлiння
СЕЗ визначенi ст. 10 Закону «Про загальнi засади створення i
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функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон»); ор�
ган господарського розвитку i управлiння СЕЗ, що створюється
за участю суб’єктiв економiчної дiяльностi України та iнозем�
них суб’єктiв такої дiяльностi (функцiї цього органу, визначенi
ст. 11 зазначеного Закону, можуть бути покладенi на одного iз
суб’єктiв економiчної дiяльностi СЕЗ).

Функцiї та повноваження органу господарського розвитку i
управлiння СЕЗ визначаються законом про створення конкрет�
ної СЕЗ.

Орган господарського розвитку i управлiння СЕЗ забезпе�
чує загальнi умови її функцiонування. До виключної компетен�
цiї органу господарського розвитку в межах функцiонування СЕЗ
належить:

визначення перспективних напрямiв розвитку СЕЗ;
експлуатацiя та будiвництво мереж транспорту, зв’язку, енер�

гопостачання та iнших об’єктiв виробничої iнфраструктури, що
використовуються для загальних потреб;

розвиток мережi комунiкацiйних зв’язкiв з партнерами за ме�
жами СЕЗ;

органiзацiя мiжнародних торгiв з метою розмiщення на те�
риторiї СЕЗ нових виробництв;

упорядкування та надання суб’єктам господарської дiяль�
ностi СЕЗ в користування земельних дiлянок, об’єктiв iнфра�
структури та передача їм у користування природних ресурсiв;

видача дозволiв суб’єктам господарської дiяльностi СЕЗ на
будiвництво нових господарських об’єктiв, реєстрацiя суб’єктiв
економiчної дiяльностi та iнвестицiй, здiйснюваних у СЕЗ.

Виконавчим директором органу господарського розвитку
СЕЗ може бути як громадянин України, так i громадянин iншої
країни, який працює за строковим контрактом.

На всi об’єкти та суб’єкти економiчної дiяльностi СЕЗ по�
ширюється система державних гарантiй захисту iнвестицiй, пе�
редбачена законодавством України про iнвестицiйну дiяльнiсть
та iноземнi iнвестицiї.

СЕЗ вважається лiквiдованою з моменту закiнчення стро�
ку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено Вер�
ховною Радою України. За поданням Президента України або
Кабiнету Мiнiстрiв України СЕЗ може бути лiквiдована Верхов�
ною Радою України до закiнчення строку, на який її було ство�
рено. Питання про доцiльнiсть продовження строку функцiону�
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вання СЕЗ або її дострокову лiквiдацiю може бути передано для
вивчення комiсiї незалежних експертiв, створюванiй Верховною
Радою України.

Верховна Рада України повинна розглянути поданi пропо�
зицiї i у тримiсячний строк з дня подання зазначеної пропозицiї
винести вiдповiдне рiшення.

СЕЗ вважається лiквiдованою з моменту прийняття вiдпо�
вiдного закону про її лiквiдацiю.

Для вирiшення майнових та iнших питань, пов’язаних з лiк�
вiдацiєю СЕЗ, врегулювання фiнансових вiдносин мiж органом
господарського розвитку i управлiння та суб’єктами економiч�
ної дiяльностi СЕЗ Кабiнетом Мiнiстрiв України створюється
лiквiдацiйна комiсiя, яка набуває усiх повноважень щодо управ�
лiння СЕЗ до моменту остаточного вирiшення всiх питань, по�
в’язаних з її лiквiдацiєю.

§ 3. Спецiальний iнвестицiйний режим
на територiях прiоритетного розвитку

Вiд територiї СЕЗ слiд вiдрiзняти територiю прiоритетно�
го розвитку (ТПР), тобто територiю, на якiй склалися неспри�
ятливi соцiально�економiчнi умови та на якiй запроваджується
спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi для створення но�
вих робочих мiсць.

Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi, що запроваджу�
ється на ТПР, це режим, який передбачає введення податкових,
митних та iнших пiльг, передбачених законом, для суб’єктiв пiд�
приємницької дiяльностi, що реалiзують в порядку, визначено�
му законом, iнвестицiйнi проекти, схваленi Комiтетом з питань
територiй прiоритетного розвитку.

Низкою законiв України встановленi спецiальнi режими iн�
вестицiйної дiяльностi на ТПР в Автономнiй Республiцi Крим, у
Волинськiй, Житомирськiй, Луганськiй, Чернiгiвськiй областях.

Наприклад, вiдповiдно до ст. 3 Закону України вiд 15 липня
1999 р. «Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на те�
риторiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi»1 такий
режим iнвестицiйної дiяльностi запроваджується на територiях
прiоритетного розвитку i дiє протягом 30 рокiв при реалiзацiї
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в порядку, визначеному цим Законом, iнвестицiйних проектiв
у прiоритетних галузях (пiдгалузях) виробництва, перелiк яких
визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

До територiй прiоритетного розвитку цим Законом вiднесе�
но у своїх адмiнiстративно�територiальних межах мiста Брянка,
Краснодон, Свердловськ, Первомайськ, Стаханов, Красний Луч,
а також Антрацитiвський, Кремiнський та Краснодонський ра�
йони Луганської областi.

Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi застосовуєть�
ся до суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують в по�
рядку, визначеному Законом, iнвестицiйний проект кошторис�
ною вартiстю, еквiвалентною не менше:

500 тис. доларiв США — при реалiзацiї iнвестицiйного про�
екту в галузях сiльського господарства, обробної промисловостi
та охорони здоров’я;

700 тис. доларiв США — при реалiзацiї iнвестицiйного про�
екту в галузях будiвництва та транспорту;

1 млн. доларiв США — при реалiзацiї iнвестицiйного проек�
ту в галузях добувної промисловостi, виробництва електроенер�
гiї та коксу, хiмiчного виробництва i машинобудування.

Органами управлiння територiями прiоритетного розвитку
вiдповiдно до ст. 6 Закону є:

— Комiтет з питань територiй прiоритетного розвитку;
— органи мiсцевого самоврядування.
Органи мiсцевого самоврядування територiй, на яких запро�

ваджується спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi, здiйс�
нюють свої повноваження вiдповiдно до законодавства України
з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Крiм того, до повноважень органу мiсцевого самоврядуван�
ня також належить:

укладення договору (контракту) з суб’єктом пiдприємниць�
кої дiяльностi щодо умов реалiзацiї iнвестицiйного проекту, за�
твердженого Комiтетом з питань територiй прiоритетного роз�
витку, у визначеному Законом порядку.

Згiдно з ст. 7 Закону Комiтет з питань територiй прiоритет�
ного розвитку (далi — Комiтет) є спецiально уповноваженим
органом управлiння спецiальним режимом iнвестицiйної дiяль�
ностi, що запроваджується вiдповiдно до Закону на територiях
прiоритетного розвитку в Луганськiй областi.

Комiтет створюється Луганською обласною радою.
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До повноважень Комiтету належать:
розроблення та забезпечення реалiзацiї стратегiї та поточ�

них програм розвитку територiй прiоритетного розвитку;
розгляд i затвердження iнвестицiйних проектiв у порядку,

встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;
видача свiдоцтва про затвердження iнвестицiйного проекту;
здiйснення в межах своїх повноважень згiдно з Законом вiд�

повiдного контролю за реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв суб’єк�
тами пiдприємницької дiяльностi на територiях прiоритетного
розвитку;

пiдготовка вiдповiдним органам мiсцевого самоврядування
пропозицiй щодо встановлення ставок орендної плати, плати за
комунальнi послуги, тарифiв та iнших платежiв;

органiзацiя пiдготовки та перепiдготовки кадрiв;
регулювання залучення до роботи на територiях прiоритет�

ного розвитку iноземних працiвникiв;
прийняття у межах своєї компетенцiї рiшень, обов’язкових

до виконання на територiях прiоритетного розвитку при реалi�
зацiї iнвестицiйних проектiв;

розгляд у досудовому порядку спорiв, що виникають мiж ор�
ганами мiсцевого самоврядування та суб’єктами пiдприємниць�
кої дiяльностi при реалiзацiї iнвестицiйних проектiв;

реалiзацiя iнших повноважень, передбачених Законом.
На територiях прiоритетного розвитку можуть провадитися

всi види пiдприємницької дiяльностi, за винятком заборонених
законами України.

Спецiальний правовий режим пiдприємницької дiяльностi,
встановлений на територiях прiоритетного розвитку, поширю�
ється на суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi виключно пiд час
реалiзацiї ними на цих територiях iнвестицiйних проектiв, затвер�
джених у встановленому цим Законом порядку.

Затвердження Комiтетом iнвестицiйного проекту та вида�
ча свiдоцтва про його затвердження є пiдставою для укладення
вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування договору (конт�
ракту) з суб’єктом пiдприємницької дiяльностi щодо умов реа�
лiзацiї iнвестицiйного проекту, укладення договорiв оренди зем�
лi, примiщень тощо. Порядок укладення договору (контракту)
визначається Луганською обласною радою.

У разi невиконання або неналежного виконання суб’єктом
пiдприємницької дiяльностi умов договору (контракту), укла�
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деного з органом мiсцевого самоврядування, такий суб’єкт пiд�
приємницької дiяльностi несе майнову та iншу вiдповiдальнiсть,
передбачену законодавством України та вiдповiдним договором
(контрактом).

У разi порушення суб’єктом пiдприємницької дiяльностi зако�
нодавства України, установчих документiв, договору (контрак�
ту) з органом мiсцевого самоврядування щодо умов реалiзацiї
затвердженого у встановленому цим Законом порядку iнвести�
цiйного проекту Комiтет може внести пропозицiї органу мiсце�
вого самоврядування про розiрвання у встановленому законо�
давством порядку договору (контракту), укладеного з суб’єктом
пiдприємницької дiяльностi.

У разi порушення суб’єктом пiдприємницької дiяльностi зако�
нодавства України, установчих документiв, договору (контрак�
ту) з органом мiсцевого самоврядування щодо умов реалiзацiї
затвердженого у встановленому цим Законом порядку iнвести�
цiйного проекту орган мiсцевого самоврядування може прийня�
ти рiшення про розiрвання у встановленому законодавством по�
рядку укладеного з ним договору (контракту), а також внести
пропозицiї Комiтету про скасування виданого ним свiдоцтва про
затвердження iнвестицiйного проекту.

Рiшення про скасування свiдоцтва про затвердження iнвес�
тицiйного проекту та розiрвання договору (контракту) з орга�
ном мiсцевого самоврядування можуть бути оскарженi в судо�
вому порядку.

До суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi пiд час реалiзацiї
ними iнвестицiйних проектiв, затверджених у встановленому
Законом порядку, застосовується запроваджений Законом спе�
цiальний правовий режим пiдприємницької дiяльностi та нада�
ються передбаченi Законом пiльги щодо сплати ввiзного мита,
податку на додану вартiсть, податку на прибуток пiдприємств,
збору до Державного iнновацiйного фонду України, до держав�
ного фонду сприяння зайнятостi населення та плати за землю.

Звiльняються на перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту,
але не бiльше нiж на 5 рокiв, вiд сплати ввiзного мита суб’єк�
ти пiдприємницької дiяльностi, якi ввозять на митну територiю
України сировину, матерiали, устаткування та обладнання (крiм
пiдакцизних товарiв) для реалiзацiї iнвестицiйного проекту у по�
рядку, встановленому Законом.

618 Глава 33



Звiльняються на перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту,
але не бiльше нiж на 5 рокiв, вiд оподаткування податком на до�
дану вартiсть операцiї з ввезення на митну територiю України
устаткування та обладнання для реалiзацiї iнвестицiйного про�
екту у порядку, встановленому Законом.

Перелiк та обсяги ввезення на митну територiю України за�
значених сировини, матерiалiв, устаткування (обладнання) є не�
вiд’ємною частиною iнвестицiйного проекту.

Пiд термiном устаткування (обладнання) слiд розумiти ма�
шини (крiм транспортних засобiв), механiзми, прилади, пристрої,
призначенi для використання у технологiчному процесi, що здiйс�
нюється пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту.

У разi нецiльового використання, вiдчуження зазначених си�
ровини, матерiалiв, устаткування та обладнання до закiнчення
строку реалiзацiї iнвестицiйного проекту ввiзне мито та пода�
ток на додану вартiсть справляються у встановленому законом
порядку.

Звiльняється на три роки вiд оподаткування прибуток ново�
створеного, перепрофiльованого, реструктуризованого пiдпри�
ємства, що реалiзує у встановленому Законом порядку iнвести�
цiйний проект.

Прибуток таких пiдприємств, одержаний вiд реалiзацiї iнве�
стицiйного проекту з четвертого по шостий рiк включно, опода�
тковується за ставкою у розмiрi 50 вiдсоткiв дiючої ставки опо�
даткування. Ця норма застосовується з моменту одержання за�
значеними пiдприємствами першого прибутку.

Порядок обчислення прибутку, одержаного вiд реалiзацiї
iнвестицiйного проекту, визначається Державною податковою
адмiнiстрацiєю України.

У разi коли протягом звiтного (податкового) перiоду вiдбу�
вається часткове або повне вiдчуження iнвестицiї суб’єкт пiд�
приємницької дiяльностi, який одержав iнвестицiю, зобов’яза�
ний сплатити у повному обсязi податок з прибутку, одержаного
у такому звiтному (податковому) перiодi.

До валового доходу пiдприємства, нарахованого з метою
оподаткування, не включається одержана згiдно з iнвестицiй�
ним проектом, що реалiзується у встановленому цим Законом
порядку, сума iнвестицiй у виглядi:

коштiв;
матерiальних цiнностей;
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нематерiальних активiв, включаючи легалiзованi на терито�
рiї України авторськi права, права на винаходи, кориснi моделi,
промисловi зразки, знаки для товарiв i послуг, ноу�хау тощо, ва�
ртiсть яких у конвертованiй валютi пiдтверджено згiдно з зако�
нами (процедурами) країни iнвестора або мiжнародними торго�
вельними звичаями, а також експертною оцiнкою в Українi.

Звiльняються вiд сплати зборiв до Державного iнновацiй�
ного фонду України та до державного фонду сприяння зайня�
тостi населення на перiод до 2009 року новостворенi, у тому чи�
слi у процесi реорганiзацiї, пiдприємства, що реалiзують у вста�
новленому цим Законом порядку iнвестицiйнi проекти, в яких
чисельнiсть працiвникiв, вивiльнених внаслiдок лiквiдацiї, ре�
органiзацiї гiрничодобувних та iнших пiдприємств, становить у
звiтному податковому перiодi не менш як 50 вiдсоткiв середньо�
спискової чисельностi працюючих.

Звiльняються вiд плати за землю на перiод освоєння земель�
ної дiлянки (планування територiї, будiвництва об’єктiв iнфра�
структури тощо), але не бiльш як на 5 рокiв, суб’єкти пiдприєм�
ницької дiяльностi, якi реалiзують у встановленому Законом по�
рядку iнвестицiйнi проекти.

§ 4. Правове регулювання
концесiйної дiяльностi в Українi

Концесiя, як встановлено ч. 1 ст. 406 ГК, — це надання з ме�
тою задоволення суспiльних потреб уповноваженим органом
державної влади чи органом мiсцевого самоврядування на пiд�
ставi концесiйного договору на платнiй та строковiй основi вiт�
чизняним або iноземним суб’єктам господарювання (концесiо�
нерам) права на створення (будiвництво) та/або управлiння
(експлуатацiю) об’єктом концесiї за умови взяття концесiонером
на себе вiдповiдних зобов’язань, майнової вiдповiдальностi i пiд�
приємницького ризику.

Аналогiчне за змiстом визначення поняття концесiї вмiще�
не в Законi України вiд 16 липня 1999 р. «Про концесiї»1, що
визначає поняття та правовi засади регулювання вiдносин кон�
цесiї державного та комунального майна, а також умови i поря�
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док її здiйснення з метою пiдвищення ефективностi викорис�
тання державного i комунального майна i забезпечення потреб
громадян України у товарах (роботах, послугах).

Крiм положень Глави 40 ГК та Закону України «Про конце�
сiї» вiдносини, пов’язанi з концесiйною дiяльнiстю, регулюють�
ся рядом прийнятих вiдповiдно до них нормативно�правових
актiв: Законом України вiд 14 грудня 1999 р. «Про концесiї на
будiвництво та експлуатацiю автомобiльних дорiг»1, постанова�
ми Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2000 р. № 72 «Про
реєстр концесiйних договорiв»2, вiд 12 квiтня 2000 р. № 643
«Про затвердження Типового концесiйного договору»3 та iн�
шими.

ГК (ст. 407) встановлює, що концесiйна дiяльнiсть в Українi
базується на таких засадах:

поєднання державного регулювання концесiйної дiяльностi
та здiйснення її на пiдставi концесiйного договору;

вибiр концесiонерiв переважно на конкурснiй основi;
комплексне та оплатне використання об’єкта концесiї, участь

держави, органiв мiсцевого самоврядування у частковому фiнан�
суваннi об’єктiв концесiї соцiального призначення;

взаємна вигода сторiн у концесiйному договорi, розподiл ри�
зикiв мiж сторонами концесiйного договору;

державне гарантування iнвестицiй концесiонерiв;
стабiльнiсть умов концесiйних договорiв;
забезпечення прав та законних iнтересiв споживачiв продук�

цiї (послуг), що надаються концесiонерами.
Крiм цього Закон України «Про концесiї» визначає ще й та�

кi принципи концесiйної дiяльностi як:
законнiсть здiйснення концесiйної дiяльностi;
врахування особливостей надання об’єкта у концесiю в окре�

мих сферах господарської дiяльностi;
забезпечення законних прав та iнтересiв споживачiв товарiв

(робiт, послуг), що надаються концесiонером.
Пропозицiї щодо перелiку конкретних об’єктiв права дер�

жавної власностi, якi можуть надаватися в концесiю, вносяться
вiдповiдними центральними органами виконавчої влади. Затвер�
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дження пооб’єктного перелiку здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв
України1, а затвердження перелiку об’єктiв права комунальної
власностi, якi можуть надаватися в концесiю, здiйснюється ви�
ключно на пленарних засiданнях вiдповiдних рад.

Концесiйна дiяльнiсть здiйснюється на основi концесiйних
договорiв, що укладаються вiдповiдно до законодавства Украї�
ни з концесiонерами, в тому числi iноземними iнвесторами, Ка�
бiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом
державної влади, або визначеними законом органами мiсцевого
самоврядування.

Укладенню концесiйного договору передує концесiйний кон�
курс, органiзацiя i проведення якого здiйснюється концесiєдавцем
вiдповiдно до Положення про проведення концесiйного конкур�
су та укладення концесiйних договорiв на об’єкти права держав�
ної i комунальної власностi, якi надаються у концесiю, затвер�
дженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня
2000 р. № 6422, або вiдповiдно до Порядку проведення конце�
сiйного конкурсу на будiвництво та експлуатацiю автомобiльних
дорiг, затвердженого постановою кабiнету Мiнiстрiв України вiд
4 жовтня 2000 р. № 15213.

Переможцем концесiйного конкурсу визнається претендент,
який запропонував кращi умови здiйснення концесiї, вiдповiд�
но до умов концесiйного конкурсу.

З переможцем концесiйного конкурсу укладається конце�
сiйний договiр пiсля погодження всiх його умов.

Строк дiї концесiйного договору встановлюється сторона�
ми договору залежно вiд характеру та умов концесiї. Цей строк
не може бути меншим десяти рокiв та бiльшим п’ятдесяти рокiв.

Вимоги до концесiйних договорiв, порядок їх укладення, а
також iншi питання правового регулювання концесiйної дiяль�
ностi визначаються Законом «Про концесiї», iншими законами.

Кабiнет Мiнiстрiв України може затверджувати типовi кон�
цесiйнi договори для здiйснення певних видiв концесiйної дiя�
льностi. На сьогоднi затверджено Типовий концесiйний договiр
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та Типовий концесiйний договiр на будiвництво та експлуата�
цiю автомобiльної дороги1.

Згiдно з ст. 10 Закону України «Про концесiї» iстотними
умовами договору концесiї є:

сторони договору;
види дiяльностi, роботи, послуги, якi здiйснюються за умо�

вами договору;
об’єкт концесiї (склад i вартiсть майна або технiчнi i фiнан�

совi умови створення об’єкта концесiї);
умови надання земельної дiлянки, якщо вона необхiдна для

здiйснення концесiйної дiяльностi;
перелiк видiв дiяльностi, здiйснення яких пiдлягає лiцензу�

ванню;
умови встановлення, змiни цiн (тарифiв) на виготовленi (на�

данi) концесiонером товари (роботи, послуги);
строк дiї договору концесiї, умови найму, використання пра�

цi працiвникiв — громадян України;
умови використання вiтчизняних технологiй, технiки, сиро�

вини, матерiалiв;
умови та обсяги полiпшення об’єкта концесiї та порядок ком�

пенсацiї зазначених полiпшень;
умови, розмiр i порядок внесення концесiйних платежiв;
порядок використання амортизацiйних вiдрахувань;
вiдновлення об’єкта концесiї та умови його повернення;
вiдповiдальнiсть за виконання сторонами зобов’язань;
страхування концесiонером об’єктiв концесiї, взятих у кон�

цесiю;
порядок продовження i припинення дiї договору;
порядок вирiшення спорiв мiж сторонами.
За згодою сторiн у концесiйному договорi можуть бути пе�

редбаченi й iншi умови, в тому числi передбаченi спецiальними
законами про концесiйну дiяльнiсть в окремих сферах госпо�
дарської дiяльностi.

Якщо для здiйснення концесiйної дiяльностi необхiдна зе�
мельна дiлянка, договiр оренди земельної дiлянки або акт про
надання земельної дiлянки у користування додаються до кон�
цесiйного договору.
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Умови концесiйного договору є чинними на весь строк дiї
договору, в тому числi у випадках, коли пiсля його укладен�
ня законодавчими актами встановлено правила, якi погiршують
становище концесiонера.

Вiдповiдно до умов концесiйного договору концесiонером не�
залежно вiд наслiдкiв господарської дiяльностi вноситься конце�
сiйний платiж. Методика розрахунку та граничнi розмiри кон�
цесiйних платежiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України1.

У разi, якщо об’єктом концесiї є об’єкт права державної влас�
ностi, орган, уповноважений укласти концесiйний договiр в уста�
новленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку, повiдомляє
про укладення такого договору Фонд державного майна Украї�
ни, який веде реєстр концесiйних договорiв. Порядок ведення
такого реєстру визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України2.

Дiя концесiйного договору припиняється у разi:
закiнчення строку, на який його було укладено;
лiквiдацiї концесiонера за рiшенням суду, в тому числi у зв’яз�

ку з визнанням його банкрутом;
загибелi об’єкта концесiї.
Концесiйний договiр може бути розiрвано за погодженням

сторiн.
На вимогу однiєї iз сторiн концесiйний договiр може бути

розiрвано за рiшенням суду у разi невиконання сторонами своїх
зобов’язань та з iнших пiдстав, передбачених законами України.

У разi розiрвання концесiйного договору, закiнчення стро�
ку його дiї, лiквiдацiї концесiонера у зв’язку з визнанням його
банкрутом концесiонер зобов’язаний повернути концесiєдавцю
об’єкт концесiї на умовах, зазначених у концесiйному догово�
рi. Якщо концесiонер допустив погiршення стану об’єкта конце�
сiї або його загибель, вiн повинен вiдшкодувати концесiєдавцю
збитки, якщо не доведе, що погiршення або загибель об’єкта ста�
лися не з його вини.

Концесiйний договiр може бути визнаний судом недiйсним
вiдповiдно до цивiльного законодавства.
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Основнi права i обов’язки сторiн концесiйного договору ви�
значенi Законом України «Про концесiї».

Так, концесiєдавець має право:
здiйснювати контроль за дотриманням концесiонером умов

концесiйного договору;
надавати виключне право на створення (будiвництво) та (або)

управлiння (експлуатацiю) об’єкта концесiї;
вимагати дострокового розiрвання концесiйного договору в

разi порушення концесiонером його умов;
вимагати вiд концесiонера вiдшкодування збиткiв у разi погiр�

шення стану об’єкта концесiї, яке сталося з вини концесiонера.
Концесiєдавець зобов’язаний:
передати концесiонеру об’єкт концесiї у станi та строки, пе�

редбаченi концесiйним договором;
надати концесiонеру своєчасно i в повному обсязi передба�

ченi концесiйним договором документи, якi пiдтверджують пра�
во концесiонера на створення (будiвництво) та (або) управлiн�
ня (експлуатацiю) об’єкта концесiї;

вимагати звiт про використання амортизацiйних вiдрахувань;
зберiгати комерцiйну таємницю концесiонера;
не втручатися у господарську дiяльнiсть концесiонера;
якщо для здiйснення концесiйної дiяльностi необхiдна зе�

мельна дiлянка, забезпечити її надання у порядку, встановлено�
му Земельним кодексом України.

Концесiєдавець має також iншi права i обов’язки, передба�
ченi концесiйним договором та законодавством України (ст. 17
Закону).

Концесiонер має право:
здiйснювати пiдприємницьку дiяльнiсть на основi створення

(будiвництва) та (або) управлiння (експлуатацiї) об’єкта концесiї;
на виключне право на створення (будiвництво) та (або) управ�

лiння (експлуатацiю) об’єкта концесiї, якщо це передбачено умо�
вами концесiйного договору;

вимагати розiрвання концесiйного договору у разi порушен�
ня концесiєдавцем умов договору i вiдшкодування збиткiв, зав�
даних невиконанням умов договору;

на продовження строку дiї концесiйного договору у разi ви�
конання його умов;

отримувати плату за виробленi товари (роботи, послуги) згiд�
но з умовами концесiйного договору;
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використовувати амортизацiйнi вiдрахування на вiдновлен�
ня основних фондiв, отриманих у концесiю;

на контрактнiй основi залучати до виконання спецiальних
робiт на об’єктi концесiї третiх осiб. При цьому концесiонер не�
се вiдповiдальнiсть за виконання такими особами умов конце�
сiйного договору та законодавства України.

Концесiонер зобов’язаний:
виконувати умови концесiйного договору;
укладати вiдповiдно до законодавства трудовi договори (контр�

акти), як правило, з працiвниками — громадянами України;
використовувати на об’єктi концесiї технологiї, матерiали,

технiку вiтчизняного виробництва, якщо iнше не передбачено
умовами договору;

утримувати об’єкт концесiї в належному технiчному станi;
пiсля закiнчення строку, на який було укладено концесiй�

ний договiр, передати об’єкт концесiї в належному технiчному
станi концесiєдавцю вiдповiдно до умов договору.

Концесiонер має також iншi права та обов’язки, передбаченi
концесiйним договором та законодавством України (ст. 19 За�
кону).

Ст. 20 Закону України «Про концесiї» встановлено, що пе�
редача об’єктiв у концесiю не зумовлює перехiд права власностi
на цей об’єкт до концесiонера та не припиняє права державної
чи комунальної власностi на цi об’єкти.

Майно, створене на виконання умов концесiйного договору,
є об’єктом права державної чи комунальної власностi.

Майно, яке придбав концесiонер на виконання умов кон�
цесiйного договору, належить йому на правi власностi та мо�
же переходити у власнiсть держави або територiальної громади
пiсля закiнчення строку дiї концесiйного договору вiдповiдно
до умов, передбачених зазначеним Законом та концесiйним до�
говором.

Концесiонеру належить право власностi на прибуток, отри�
маний вiд управлiння (експлуатацiї) об’єкта концесiй, а також
на продукцiю, отриману в результатi виконання умов концесiй�
ного договору.

Амортизацiйнi вiдрахування, нарахованi на основнi фонди,
отриманi у концесiю або створенi у зв’язку з виконанням умов
концесiйного договору, залишаються у розпорядженнi конце�
сiонера i використовуються виключно на вiдновлення основних
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фондiв, отриманих у концесiю або створених у зв’язку з вико�
нанням умов концесiйного договору.

Концесiонер має право вiдповiдно до умов концесiйного до�
говору за рахунок власних коштiв здiйснювати реконструкцiю,
технiчне переоснащення, полiпшення майна, отриманого в кон�
цесiю.

Право власностi на полiпшене, реконструйоване, технiчно
переоснащене майно залишається вiдповiдно за державою або
територiальною громадою.

Концесiонер має право на адекватне i ефективне вiдшкоду�
вання витрат, зроблених у зв’язку з полiпшенням майна, отри�
маного в концесiю, за рахунок отриманого прибутку, якщо iнше
не передбачено концесiйним договором.

§ 5. Правове регулювання
iнших спецiальних режимiв господарювання

В ГК є двi статтi, норми яких встановлюють правила що�
до спецiальних режимiв здiйснення господарської дiяльностi: в
умовах надзвичайного стану i надзвичайної екологiчної ситуа�
цiї (ст. 416 ГК) i в умовах воєнного стану (ст. 417 ГК).

Господарська дiяльнiсть в умовах надзвичайного стану —
особливого правового режиму дiяльностi органiв державної вла�
ди та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ,
органiзацiй, передбаченого Конституцiєю України, який тимча�
сово допускає обмеження у здiйсненнi конституцiйних прав i
свобод громадян, а також прав юридичних осiб та покладає на
них додатковi обов’язки, — може здiйснюватися з урахуванням
обмежень та зобов’язань, встановлених виданим вiдповiдно до
Конституцiї України указом Президента України про введення
надзвичайного стану в Українi або в окремих її мiсцевостях.

Повноваження органiв державної влади та органiв мiсцево�
го самоврядування щодо учасникiв господарських вiдносин, за�
ходи, що вживаються в умовах надзвичайного стану, а також
вiдповiдальнiсть за порушення режиму надзвичайного стану ви�
значаються Законом України вiд 16 березня 2000 р. «Про пра�
вовий режим надзвичайного стану»1.
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Правила ст. 416 ГК щодо здiйснення господарської дiяльно�
стi застосовуються також у разi оголошення окремих мiсцевос�
тей зонами надзвичайної екологiчної ситуацiї вiдповiдно до За�
кону України вiд 13 липня 2000 р. «Про зону надзвичайної еко�
логiчної ситуацiї»1.

У перiод дiї воєнного стану, введеного на територiї України
або в окремих мiсцевостях, правовий режим господарської дiяль�
ностi визначається на основi Закону України вiд 6 грудня 1991 р.
(в редакцiї Закону вiд 5 жовтня 2000 р.) «Про оборону Украї�
ни», iнших законодавчих актiв щодо забезпечення обороноздат�
ностi держави та законодавства про режим воєнного стану2.

Згiдно з ст. 418 ГК запровадження спецiальних режимiв го�
сподарювання, не передбачених ГК, якими встановлюється об�
меження прав суб’єктiв господарювання, не допускається.

Держава гарантує суб’єктам господарювання та iншим учас�
никам господарських вiдносин право на звернення до суду за
захистом їх майнових та iнших прав вiд незаконного обмежен�
ня в умовах будь�якого спецiального режиму господарювання,
передбаченого ГК.

Запитання i завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття спецiальної (вiльної) економiч�
ної зони (СЕЗ).

2. Назвiть основнi типи СЕЗ залежно вiд господарської спря�
мованостi та економiко�правових умов дiяльностi.

3. У якому порядку створюється СЕЗ?
4. У чому полягає специфiка управлiння СЕЗ?
5. Що таке територiя прiоритетного розвитку?
6. Назвiть органи управлiння територiями прiоритетного роз�

витку.
7. Дайте визначення поняття концесiї.
8. Назвiть принципи концесiйної дiяльностi.
9. Назвiть iстотнi умови договору концесiї.

10. Якi спецiальнi режими здiйснення господарської дiяльнос�
тi встановленi законом?
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Господарське зобов’язання
— виконання господарського зобов’язання 285
— забезпечення виконання господарського зобов’язання 286
— майново�господарське зобов’язання 282
— недiйснiсть господарського зобов’язання 291
— органiзацiйно�господарське зобов’язання 283
— пiдстави виникнення господарського зобов’язання 284
— припинення господарського зобов’язання 288
— розiрвання господарського зобов’язання 290

Господарське товариство
— акцiонерне товариство 148
— командитне товариство 153
— майно господарського товариства 156
— органи управлiння товариства 163
— повне товариство 152
— права та обов’язки учасникiв господарського товариства 162
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— товариство з додатковою вiдповiдальнiстю 152
— товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 150
— установчi документи господарського товариства 146

Господарськi вiдносини
— ознаки господарських вiдносин 20—23
— види вiдносин 23
— господарсько�виробничi вiдносини 23
— органiзацiйно�господарськi вiдносини 24
— внутрiшньогосподарськi вiдносини 24

Господарський договiр
— види господарських договорiв 296
— змiна господарського договору 304
— змiст господарського договору 301
— розiрвання господарського договору 304
— укладання господарського договору 304
— форма господарського договору 302
— функцiї господарського договору 299

Господарсько�правова вiдповiдальнiсть
— адмiнiстративно�господарськi санкцiї 328
— адмiнiстративно�господарськi штрафи 329
— вiдшкодування збиткiв 320
— господарськi санкцiї 315
— досудовий порядок реалiзацiї господарсько�правової вiдповi�

дальностi 319
— оперативно�господарськi санкцiї 326
— пiдстави господарсько�правової вiдповiдальностi 314
— штрафнi санкцiї 326

Господарсько�торговельна дiяльнiсть 364
Громадянин�пiдприємець 180

Державне замовлення 36
Державний контракт 36
Договiр банкiвського рахунка 500
Договiр енергопостачання 383
Договiр комерцiйної концесiї 571
Договiр контрактацiї сiльськогосподарської продукцiї 377
Договiр на створення i передачу науково�технiчної продукцiї 471
Договiр пiдряду на капiтальне будiвництво 459
Договiр пiдряду на проведення проектних i дослiджувальних робiт 461
Договiр поставки 366
Договiр фiнансового лiзингу 424
Дотацiї 45
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Економiчна конкуренцiя
— порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї

68
— вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про захист еко�

номiчної конкуренцiї 69
— розгляд справ про порушення законодавства про захист еконо�

мiчної конкуренцiї 75
Економiчна полiтика

— напрями економiчної полiтики 28—30
Економiчна стратегiя 28
Економiчна тактика 28

Єдиний державний реєстр юридичних осiб та фiзичних осiб—пiд�
приємцiв

— вiдомостi щодо вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб 113
— вiдомостi щодо фiзичної особи—пiдприємця 114
— вiдомостi щодо юридичної особи 112

Засоби державного регулювання господарської дiяльностi 35
Зловживання монопольним (домiнуючим) становищем на ринку

57
Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть

— види зовнiшньоекономiчної дiяльностi 586
— органи державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяль�

ностi 590
— принципи здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi 578
— регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi 588
— суб’єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi 581
— торгово�промисловi палати 595

Iнвестицiйна дiяльнiсть
— державне регулювання iнвестицiйної дiяльностi 467
— об’єкти iнвестицiйної дiяльностi 463
— правовi форми реалiзацiї iнвестицiйної дiяльностi 468
— суб’єкти iнвестицiйної дiяльностi 464

Iнвестицiї
— види iноземних iнвестицiй 600
— гарантiї iноземним iнвесторам 605
— державна реєстрацiя iноземних iнвестицiй 601
— iноземнi iнвестицiї 599
— компенсацiя iноземним iнвесторам 605
— поняття iнвестицiї 462
— форми iноземних iнвестицiй 600
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Iнновацiйна дiяльнiсть
— напрями iнновацiйної дiяльностi 470
— форми iнвестування iнновацiйної дiяльностi 470

Капiтальне будiвництво
— пiдряднi вiдносини в капiтальному будiвництвi 458
— фiнансування капiтального будiвництва 457

Комерцiйна концесiя
— договiр комерцiйної концесiї 571

Комерцiйне посередництво
— комерцiйний агент 433—437

Концентрацiя суб’єктiв господарювання
— надання дозволу на концентрацiю 65

Концесiйна дiяльнiсть
— засади концесiйної дiяльностi 621
— концесiйний договiр 622
— концесiйний конкурс 621

Корпоративнi права
— корпоративнi права держави 209
— Реєстр корпоративних прав держави 211
— управлiння корпоративними правами держави 211

Кредитна спiлка 187

Лiзинг
— договiр фiнансового лiзингу 424
— лiзингова операцiя 421
— оперативний лiзинг 422
— фiнансовий лiзинг 422

Лiцензiя
— порядок видачi лiцензiї 39
— пiдстави анулювання лiцензiї 41

Майно суб’єктiв господарювання
— види майна 192
— передача об’єктiв господарського призначення 200
— управлiння об’єктами державної власностi 198

Методи господарського права 25
Методи державного регулювання економiки 48
Мiна (бартер)

— договiр мiни (бартеру) 429

Недобросовiсна конкуренцiя 61

Об’єднання пiдприємств
— асоцiйованi пiдприємства 181
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— види об’єднань пiдприємств 174
— органiзацiйно�правовi форми об’єднань пiдприємств 175
— промислово�фiнансовi групи 179
— управлiння об’єднанням пiдприємств 177
— холдинговi компанiї 183

Оренда у сферi господарювання
— договiр оренди 408
— об’єкти оренди 410
— порядок укладання договору оренди 413
— припинення договору оренди 420
— сторони в договорi оренди 412
— умови договору оренди 416

Пiдприємство
— види пiдприємств 124
— виробничий кооператив 138
— державне казенне пiдприємство 131
— державне комерцiйне пiдприємство 131
— комунальне унiтарне пiдприємство 137
— корпоративне пiдприємство 132
— органiзацiйна структура пiдприємства 128
— орендне пiдприємство 142
— пiдприємства колективної власностi 138
— пiдприємство з iноземними iнвестицiями 143
— приватне пiдприємство 141
— унiтарне пiдприємство 140
— управлiння пiдприємством 128
— фермерське господарство 141

Поточний рахунок 490
Право власностi у сферi господарювання

— право господарського вiдання 205
— право оперативного управлiння 207

Приватизацiя державного i комунального майна
— договiрнi вiдносини приватизацiї 235
— об’єкти приватизацiї 220
— приватизацiйний процес 228
— способи приватизацiї 232
— суб’єкти приватизацiї 222

Розрахунки у господарському оборотi
— безготiвковi розрахунки 500
— платiжнi iнструменти 502
— форми безготiвкових розрахункiв 501
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Сертифiкацiя у сферi господарювання 45
Спецiальна (вiльна) економiчна зона

— види спецiальних економiчних зон 609
— порядок створення спецiальної економiчної зони 612
— управлiння спецiальною економiчною зоною 613

Стандартизацiя у сферi господарювання 44
Статистична iнформацiя суб’єктiв господарювання 551
Страхова дiяльнiсть

— державний нагляд за страховою дiяльнiстю 522
— лiцензування страхової дiяльностi 516
— правила страхування 513
— учасники страхової дiяльностi 516

Суб’єкти господарювання
— види суб’єктiв господарювання 101
— державна реєстрацiя суб’єктiв господарювання 104
— засновницький договiр 105
— лiквiдацiя суб’єкта господарювання 120
— припинення суб’єкта господарювання 116
— свiдоцтво про державну реєстрацiю фiзичної особи 111
— свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи 109
— статут суб’єкта господарювання 106
— утворення суб’єктiв господарювання 102

Територiя прiоритетного розвитку 615
Товарний склад

— договiр зберiгання у товарному складi 431
— зерновий склад 432
— сертифiкований товарний склад 432
— складське свiдоцтво 431

Торговий патент
— порядок видачi 42

Транспорт
— автомобiльний транспорт 439
— рiчковий транспорт 439
— єдина транспортна система 438
— залiзничний транспорт 438
— морський транспорт 439
— повiтряний транспорт 440
— транспортнi господарськi договори 446

Установчi документи
— установчi документи господарських товариств 146
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Фiнансова звiтнiсть
— зведена фiнансова звiтнiсть 546
— консолiдована фiнансова звiтнiсть 545
— порядок подання фiнансової звiтностi 546
— склад фiнансової звiтностi 547

Ф’ючерсний контракт 401

Хеджування 402
Холдинговi компанiї 183

Цiни
— види цiн 529
— державне регулювання цiн 530
— iндикативнi цiни 531
— контроль за додержанням дисциплiни цiн 533

Цiннi папери
— борговi цiннi папери 251
— види цiнних паперiв 245
— групи цiнних паперiв 247
— державне регулювання ринку цiнних паперiв 273
— емiсiя цiнних паперiв 264
— пайовi цiннi папери 247
— поняття цiнного паперу 245
— похiднi цiннi папери 260
— професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв 279
— товаророзпорядчi цiннi папери 262

Черговiсть задоволення вимог кредиторiв
— черговiсть задоволення вимог кредиторiв у разi лiквiдацiї

платоспроможної юридичної особи—суб’єкта господарювання 122
— черговiсть задоволення вимог кредиторiв у разi лiквiдацiї

банкрута 357

Штрафнi санкцiї 323

Юридична особа 103

Якiсть продукцiї 372
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