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Конституції України під визначення відповідальності Президента України підпадає лише його усунення з 

поста в порядку імпічменту [1, с. 244]. 

Як наслідок, порушення представниками влади законності, ігнорування настроїв громадянського 

суспільства призвело до загибелі у сутичках з правоохоронними органами більше ста чоловік. 

Таким чином, у законодавстві України не існує збалансованого правового механізму із зазначеної 

проблематики, що призвело до трагічних наслідків. 

Отже, з метою забезпечення конституційного права громадян на здійснення народовладдя, 

дотримання законності в суспільстві потребує негайного прийняття Закон України “Про застосування 

заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї”, у якому слід визначити права і 

обов’язки суб’єктів, уповноважених застосовувати спеціальні засоби адміністративного примусу, а також 

права громадян, які можуть постраждати від такого впливу. 

Разом з тим, існує нагальна потреба у посиленні відповідальності органів державної влади за 

реалізацію в Україні громадянами своїх конституційних прав і свобод. З цією метою ч. 2 ст. 108 Конституції 

України доцільно доповнити реченням: “у зв’язку з неналежним виконанням своїх конституційних 

обов’язків”, а також внести відповідні зміни до Закону України “Про Конституційний Суд України” щодо 

визначення механізму реалізації зазначеної правової норми. 
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ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРОКАТУ 

              Для того щоб договір вважався укладеним, сторони у належній формі повинні досягнути 

згоди з усіх істотних його умов. Істотні умови договору, визначені у ч.1 ст. 638 Цивільного кодексу України 

(далі – ЦК України), можна поділити на 4 групи: 1) умови про предмет договору; 2) умови, що визначені 

законом як істотні; 3) умови, які є необхідними для договорів даного виду; 4) умови, щодо яких за заявою 

хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди [1]. 

             У даній статті закон не дає загального для всіх договорів переліку істотних умов, вони 

визначаються характером окремих видів договорів, оскільки коло істотних умов може бути різноманітним 

залежно від виду договору і конкретних особливостей взаємовідносин сторін. 

             Істотні умови є стержнем змісту договору, який дозволяє констатувати наявність або 

відсутність угоди. Договір не може вважатись укладеним, якщо сторонами не досягнуто згоди по кожній із 

істотних умов. І навпаки, вони є необхідними та достатніми для того, щоб договір вважався укладеним, і 

тим самим породжував права та обов’язки сторін.            

             Слід звернути увагу на те, що серед істотних умов договору закон конкретно називає лише 

предмет договору. Тобто, в силу закону предмет договору є істотною умовою для будь-якого цивільно-

правового договору, в тому числі і для договору прокату. Ми вважаємо, що такий підхід законодавця є 

виправданим, оскільки предмет договору є центральним елементом навколо якого формуються договірні 

правовідносини. А тому, якщо в договорі немає чітких вказівок на предмет, виконання умов цього договору 

стає неможливим, він, по суті, втрачає сенс і тому має вважатися неукладеним. 

             Важливим є те, що ні ЦК України, ні іншими законами не визначено переліку істотних умов 

договору прокату. 

            До істотних слід віднести і ті умови, які хоч і не названі як істотні в законі, але необхідні для 

договорів даного виду. Коло таких умов залежить від правової природи (сутності) договору, його предмета, 

основних прав та обов’язків сторін.  

            Згідно ч.1 ст.787 ЦК України, за    договором   прокату наймодавець,   який   здійснює 

підприємницьку діяльність з передання речей у  найм, передає  або зобов'язується  передати  рухому  річ  

наймачеві у користування за плату на певний строк. В даній статті чітко вказано про те, що договір прокату 

є оплатним договором, в якому плата – це зустрічне задоволення за користування річчю. Внаслідок чого ми 

можемо зробити висновок, що ціна є істотною умовою договору прокату. Проте в ЦК України передбачені 

випадки, коли ціна в договорі може бути не встановлена. Так, відповідно до ч.4 ст.632 ЦК України, якщо 

ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи 
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із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору. 

Застосування цієї норми не означає, що покупець (замовник) не повинен розрахуватися за товари, роботи чи 

послуги, надані йому за договором. В будь-якому оплатному договорі ціна має бути визначена, але це може 

бути зроблено у різні способи. 

                Договір прокату є одним із різновидів договорів найму (оренди). Тому, якщо спеціальними 

нормами не передбачено іншого, для врегулювання відносин прокату застосовуються загальні положення 

про найм (оренду). 

               Згідно із визначенням договору найму (ст.759 ЦК України) розмір плати за користування 

майном повинен бути істотною умовою цього договору, проте його не визнають неукладеним, якщо 

відсутня вказівка на розмір орендної плати. Ч.1 ст. 762 ЦК України містить правило, відповідно до якого 

розмір плати, не встановлений договором, визначають із урахуванням споживчої якості речі та інших 

обставин, що мають значення. Такими обставинами можуть бути: попит на ринку на подібні речі, звичайні 

ціни, що склалися на ринку і т.д. 

               Аналізуючи вищезазначені норми, можна зробити висновок, що ціна (розмір плати) у 

оплатних договорах може бути не встановлена. Тому, виходить так, що ціна, може не бути істотною умовою 

зокрема й для договору прокату. Проте такий висновок є необґрунтованим. З цього приводу В.Вітрянський 

зазначає, що ціна виступає істотною умовою будь-якого відплатного договору [2, с.4]. Пояснити вказану 

тезу можна тим, що оскільки укладений договір є відплатним, у ньому так або інакше необхідно вирішити 

питання про ціну. 

              Що стосується договору прокату, то відповідно до ст. 789 ЦК України, плата за прокат речі 

встановлюється за тарифами наймодавця. На нашу думку, розмір плати за прокат речі має бути обов’язково 

закріплений у договорі прокату. Оскільки для наймодавця, одержання плати від наймача є основною 

умовою здійснення ним підприємницької діяльності з передання речей у найм, що вирізняє договір прокату 

серед інших договорів найму (оренди). 

               Договір прокату є договором приєднання, тому більшість умов змісту цього договору не є 

результатом взаємного та вільного погодження, а визначена у нормативних актах або наймодавцем 

одноособово, а тому при його укладенні можливості наймача щодо погодження умов звужуються лише до 

визначення предмета прокату та строку його користування. Як ми вже зазначали, якщо ціна встановлюється 

імперативним рішенням наймодавця, наймач не має можливості змінити цієї умови. Якщо наймача 

влаштовує запропонований розмір плати за користування річчю, він може укласти договір, якщо ні – 

відмовитись від укладення такого договору. 

              Враховуючи особливості конструкції договору прокату, ми можемо зробити висновок, що 

досягнення згоди щодо ціни є неможливим. Умова про ціну буде вважатись істотною, в силу її необхідності 

для договору прокату.  

              Відповідно до ст. 787 ЦК України, річ передається у користування на певний строк. Строк дії 

договору прокату визначається сторонами на їх власний розсуд. 

              Строк – одна  із основних договірних умов. Ним визначаються тимчасові рамки існування 

самого договору і в цих межах моменти (періоди), в які має відбутися виконання зобов'язань контрагентами 

[3, с. 318]. 

             Якщо аналізувати поняття договору найму (оренди) та його різновидів, то можна зробити 

висновок, що строк є істотною умовою усіх договорів найму (оренди), зокрема й договору прокату. Проте, з 

іншої сторони, в ч.2 ст. 763 ЦК України, закріплена можливість укладення договору найму без вказівки на 

строк його дії. 

            Можливість укладення договору найму на невизначений строк обумовлена щонайменше двома 

факторами: по-перше, практика багатовікового існування відносин найму довела, що не завжди 

виправданою є необхідність визначати строк найму майна у договорі-документі, адже укладаючи договір, 

кожна його сторона переслідує конкретну мету, яка інколи може залежати від суб’єктивних чи об’єктивних 

обставин, що унеможливлює раціонально визначити строк найму; по-друге, досить часто на практиці мають 

місце випадки, коли укладають договори найму, припинення яких залежить від дії або події, яка обов’язково 

буде вчинена або настане, але невідомо коли [4, с.110]. 

        У таких випадках сторони не зазначають у договорі його фактичний строк, однак це не 

спричиняє відсутність договору як юридичного факту. Договір найму не втрачає ознак договору, який укла-

дений на певний строк. Адже правовими наслідками укладення такого договору є наприклад те, що наймач 

вправі у будь-який час в односторонньому порядку відмовитись від договору і повернути предмет найму, а 

наймодавець вимагати оплати за фактичний час використання речі. В даному випадку, це означатиме, що 

строк договору закінчується тоді, коли у наймача відпаде необхідність користуватись предметом найму. 

              Відсутність у договорі умови про строк не заперечує той факт, що сторони не реалізували 

своє право на встановлення строку. Це право вони реалізували у згоді застосувати до правовідносин найму, 

учасниками яких вони є, положення ч. 2 ст. 763 ЦКУкраїни. 

             Втім, не у всіх випадках при укладенні договорів найму (оренди) його учасники можуть вико-

ристати закріплену у вказаному положенні можливість. Йдеться про законодавче визначення строку як 

істотної умови тих договірних конструкцій, за якими майно передається у користування, як правило, для 

здійснення наймодавцем підприємницької діяльності. Таким є договір прокату, який характеризується 
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підприємницькою сферою застосування та переданням речі на чітко визначений проміжок часу, де на нашу 

думку є абсурдним застосування ч. 2 ст. 763 ЦК України. 

             Наведені вище аргументи прямо та опосередковано доводять, що умова про строк 

користування річчю є необхідною умовою для  усіх договорів найму (оренди), в тому числі і для договору 

прокату. Незважаючи на те, що закон допускає можливість укладення договору найму на невизначений 

строк, для договору прокату такий підхід є неприпустимим. Умова про строк виражає природу та 

особливості відносин прокату. А тому, вона має бути чітко визначена у договорі. 
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СТРАХУВАННЯ ЯК ОСНОВА ГАРАНТУВАННЯ  ТА 

СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ 

 

Об'єктивна необхідність державного регулювання страхової діяльності зумовлена тим, що 

конкуренція в цій галузі неефективна та дрібним страховим компаніям не під силу страхування великих 

ризиків, які потребують виплат досить значних обсягів відшкодування у разі настання страхових випадків. З 

цим завданням можуть впоратись тільки страховики з великим капіталом; функціонування страхового ринку 

в межах законодавчого поля вимагає прозорості дій страховика та доступу його (страховика) до достовірної 

та повної інформації про страхувальника. Тут роль держави теж виявляється незамінною. Окрім того, з 

законодавчим забезпеченням та державними гарантіями пов'язане входження України до СОТ [1, c. 35]. 

Світова організація торгівлі (WTO/СОТ) виконує такі функції як: адміністрування торгових угод СОТ; 

визначання основи для торгових переговорів; здійснює посередництво у вирішенні торгових суперечок; 

здійснює моніторинг національних торговельних політик; надає технічну допомогу та навчання для 

країн, що розвиваються; здійснює співпрацю з іншими міжнародними організаціями [2]. 

Організація об’єднаних націй (ООН/UNO) має в своїй структурі декілька органів, які здійснюють 

загальну координацію економічною діяльністю, в тому числі й страхуванням. До таких органів координації 

можна віднести Європейську економічну комісію ООН (United Nations Economic Commission for Europe 

(UNECE).  

Європейська економічна комісія ООН є однією з п'яти регіональних комісій Організації Об'єднаних 

Націй. Її основна мета полягає у сприянні європейської економічної інтеграції. Станом на кінець 2013 року 

до неї входило 56 держав - членів, розташованих в Європейському Союзі, тих, що не сходять в ЄС, країни 

Західної та Східної Європи, країни Південно-Східної Європи та Співдружності Незалежних Держав (СНД) й 

країни Північної Америки. Комісія сприяє посиленню економічної інтеграції та співробітництва між її 

країнами - членами і сталому розвитку та економічному процвітанню. Вона також розробляє норми, 

стандарти і конвенції для сприяння міжнародному співробітництву в рамках і за межами регіону [3].  

Світовий банк (The World Bank) здійснює свою діяльність як структурний підрозділ ООН та як 

міжнародна організація. Станом на кінець 2013 року в його структурі було 5 установ: Міжнародний банк 

реконструкції та розвитку (World Bank are the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), 

Міжнародна асоціація розвитку (International Development Association (IDA), Міжнародна фінансова 

корпорація (International Finance Corporation (IFC), Агенства багатостороннього гарантування (Multilateral 

Guarantee Agency (MIGA), та Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (International 

Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). 

Проекти та операції Світового банку призначені для підтримки стратегій скорочення бідності країн із 

середнім рівнем доходів та з низьким рівнем доходу. Він робить це з урахуванням соціально-економічних 

показників діяльності кожної країни та з адаптацією програм до потенціалу та потреб країни. Світовий банк 

надає позики під низькі відсотки, безпроцентні кредити і гранти країнам, що розвиваються на широке коло 

потреб, які включають інвестиції в аварійне відновлення і зниження ризиків, освіту, охорону здоров'я, 

розвиток державного управління, інфраструктури, розвиток фінансового та приватного секторів, сільського 

господарства та охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

