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ПЕРЕДМОВА 

Порушення законодавства під час виконання військового обов’язку й несення 

військової служби бувають умисними чи з необережності. Але, як відомо, незнання 

(нерозуміння), ігнорування законів не звільняє від відповідальності.  

Військовослужбовець є громадянином своєї держави,  він має загальний правовий 

статус особи та громадянина, який можна визначити як сукупність різних прав, обов'язків і 

відповідальності, закріплених нормами всіх галузей права.  

 Залежно від характеру вчиненого правопорушення чи провини, військовослужбовці 

несуть юридичну відповідальність згідно із законом. Накладення дисциплінарного 

стягнення, притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності не звільняє 

військовослужбовця від цивільно-правової (матеріальної) відповідальності.  

Кожен військовослужбовець зобов’язаний свято і непорушно дотримуватися 

Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському 

народові, сумлінно й чесно виконувати військовий обов’язок. Для належного виконання 

військовослужбовцем обов’язків військової служби в системі підготовки Збройних Сил 

України є предмет – правова підготовка, яка спрямована на підвищення рівня правових знань 

військовослужбовців.  

Правова підготовка в Збройних Силах України – це система заходів, спрямованих на 

формування у військовослужбовців Збройних Сил України належної правової культури, 

стійких переконань, навичок та звичок правомірної поведінки, неухильного дотримання 

правових норм та запобігання випадкам порушення чинного законодавства і спрямована на 

підтримання в Збройних Силах України військової дисципліни та правопорядку.  

Основною метою створення кодексу відповідальності військовослужбовців, в якому 

зібрані нормативно-правові акти, що визначають загальні обов’язки та відповідальність 

військовослужбовців, є надання допомоги командирам (начальникам), викладачам, слухачам, 

курсантам, студентам, що навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, іншим 

учасникам навчального процесу у:  

- формуванні високої правосвідомості й правової культури військовослужбовців;  

- зміцнення військової дисципліни та правопорядку у військових колективах;  

- набуття знань військовослужбовцями із законодавства України, щодо їх загальних 

обов’язків та відповідальності;  

- набуття поглиблених знань із законодавства України, що регулює питання воєнної 

сфери, зокрема, юридичної відповідальності військовослужбовців;  

- розвиток в учасників навчального процесу здатності застосовувати різні методи 

пізнання.   

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА 

 

 

Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову 

службу і урочисто присягаю Українському народові 

завжди бути йому вірним і відданим, обороняти 

Україну, захищати її суверенітет, територіальну 

цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно 

виконувати військовий обов'язок, накази командирів, 

неухильно додержуватися Конституції України та 

законів України, зберігати державну таємницю.  

 

Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах 

співвітчизників.  

 

Присягаю ніколи не зрадити Українському народові!  
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 

 

А 

 

Адміністративне розслідування – це розслідування 

правопорушення, що проводиться призначеним командиром 

офіцером для встановлення конкретних обставин проступків, а також 

подій і фактів, які е мають ознак злочину. 

(Саганюк Ф.В., Філімонов А.Я. Правознавство: опорні конспекти та 

схеми. –К.: ГШ ЗС України, 1994. – с. 69 (86с.) 

Адміністративне судочинство – спрямована на захист прав особи 

діяльність суду у публічно-правових відносинах від порушень з боку 

суб’єктів владних повноважень. За своїм статусом у суспільстві 

учасники таких правовідносин перебувають у нерівних умовах, тому 

адміністративний суд має вжити всіх передбачених законом заходів, 

щоб захистити порушені органом влади права особи, в тому числі 

збирати докази з власної ініціативи, виходити за межі вимог сторін 

тією мірою, наскільки це необхідно для повного захисту прав осіб. 

(Концепція вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, 

затверджена указом Президента України від 10.05.2006 р. 

№361/206) 

В 

 

Військова дисципліна - це бездоганне і неухильне додержання всіма 

військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими 

статутами та іншим законодавством України (Дисциплінарний 

статут Збройних Сил України, затверджений законом України від 

24.03.1999 зі змінами ст.. 1)   

Військова служба - державна служба особливого характеру, яка 

полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я 

і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни. Час 

проходження військової служби зараховується громадянам України 
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до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, 

а також до стажу державної служби.  

(Частина перша статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок 

і військову службу» від 25.03.1992,  № 2232-XII із змінами // ВВРУ. -

1992. -№ 27) 

Військова служба правопорядку - спеціальне правоохоронне 

формування у складі Збройних Сил України, призначене для 

забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед 

військовослужбовців Збройних Сил України у місцях дислокації 

військових частин, у військових навчальних закладах, установах та 

організаціях (далі - військові частини), військових містечках, на 

вулицях і в громадських місцях; для запобігання злочинам, іншим 

правопорушенням у Збройних Силах України, їх припинення; для 

захисту життя, здоров'я, прав і законних інтересів 

військовослужбовців, військовозобов'язаних під час проходження 

ними зборів, працівників Збройних Сил України; для виявлення, 

припинення та розслідування корупційних правопорушень, вчинених 

військовими посадовими особами Збройних Сил України, а також для 

захисту майна Збройних Сил України від розкрадання та інших 

протиправних посягань, а так само для участі у протидії диверсійним 

проявам і терористичним актам на військових об'єктах. 

(Стаття 1 Закону України «Про Військову службу правопорядку у 

Збройних силах України» від 7 березня 2002 року №3099-ІІІ // ВВРУ. -

2002. №32. – С.225)  

Військова частина – організаційно самостійна бойова і 

адміністративно-господарська одиниця у всіх видах Збройних Сил 

України. 

(Юридична енциклопедія: в 6 томах / Редкол.: Ю.С. Шемшученко 

(відп. ред.) та ін.. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – т.1: А-Г. –С. 

460 (672 с.)) 

Військове (корабельне) господарство – сукупність сил, засобів, які 

входять до складу військових частин (кораблів) і з’єднань, а також 

передані їм у постійне чи тимчасове користування різні об’єкти 

матеріально-технічної бази, матеріальні засоби, призначені для 
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забезпечення бойової підготовки і виховної роботи, військового 

побуту, правильної експлуатації, ремонту, зберігання, озброєння, 

військової техніки і майна.   

(Положення про військове (корабельне) господарство ЗСУ, 

затверджене наказом МОУ №300 від 16.07.1997 р., п.2.1) 

Військове командування – Генеральний штаб Збройних Сил 

України, командування видів збройних сил України, оперативні 

командування, командування військових об’єднань, з’єднань, частин 

Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань 

(Закон України «Про оборону України» в редакції від 5 жовтня 2000 

року №2020-ІІІ) 

Військове майно – це державне майно, закріплене за військовими 

частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил 

України (далі - військові частини). До військового майна належать 

будинки, споруди, передавальні пристрої, всі види озброєння, бойова 

та інша техніка, боєприпаси, пально-мастильні матеріали, 

продовольство, технічне, аеродромне, шкіперське, речове, культурно-

просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне 

майно, майно зв'язку тощо.  

(Закон України «Про правовий режим майна Збройних Сил України» в 

редакції від 21.09.1999 року №1075-ХІV) 

Військовий правопорядок – заснований на нормах права порядок у 

збройних силах. В Україні нормативною основою військового 

правопорядку є військове законодавство, як складова частина єдиної 

системи законодавства. Військовий правопорядок забезпечується не 

тільки нормативними актами, а й реальним гарантованим їх 

виконанням. За порушення відповідних норм і правил винні особи 

притягаються до юридичної відповідальності. 

(Юридична енциклопедія: в 6 томах / Редкол.: Ю.С. Шемшученко 

(відп. ред.) та ін.. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – т.1: А-Г. –С. 

464 (672 с.)) 
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Військовозобов’язані – громадяни України, які відповідно до Закону 

«Про військовий обов’язок і військову службу» визнані придатними 

до військової служби і перебувають у запасі. 

(Юридична енциклопедія: в 6 томах / Редкол.: Ю.С. Шемшученко 

(відп. ред.) та ін.. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – т.1: А-Г. –С. 

467 (672 с.)) 

Військовослужбовці – громадяни України, які відбувають військову 

службу згідно із Законом «Про військовий обов’язок і військову 

службу» 

 (Юридична енциклопедія: в 6 томах / Редкол.: Ю.С. Шемшученко 

(відп. ред.) та ін.. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – т.1: А-Г. –С. 

469 (672 с.)) 

Виключне право - майнове право особи, яка має щодо твору, 

виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи 

відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання 

цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на 

видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання 

іншим особам у межах строку, встановленого цим Законом. 

(Стаття 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 

від 23.12.1993 №3792 – ХІІ із змінами)  

Внутрішня служба - це система заходів, що вживаються для 

організації повсякденного життя і діяльності військової частини, 

підрозділів та військовослужбовців згідно з цим Статутом та іншими 

нормативно-правовими актами. 

(Статут Внутрішньої служби Збройних Сил України від 24.03.1999 

р. №548-XIV) 

Д 

 

Державна система правової охорони інтелектуальної власності - 

Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних 

та інших державних закладів відповідної спеціалізації, що входять до 

сфери управління Установи. 

(Стаття 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 

від 23.12.1993 №3792 – ХІІ із змінами)  
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Дізнання – початкова форма досудового розслідування кримінальних 

справ. Від досудового слідства відрізняється строком провадження та 

обсягом прав особи (дізнавача), що його здійснює. 

(Юридична енциклопедія: в 6 томах / Редкол.: Ю.С. Шемшученко 

(відп. ред.) та ін.. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – т.2: Д-Й. –С. 

208 (744 с.)) 

Документ - матеріальний носій, що містить інформацію, основними 

функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі. 

(Стаття 1 Закону України «Про інформацію» від 16.11.1992 №2657-

ХІІ) 

Досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка 

починається з моменту внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і 

закінчується закриттям кримінального провадження або 

направленням до суду обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності 

(Кримінальний процесуальний кодекс України, ВР України, від 

13.04.2012 р., № 4651-VI) 

З 

 

Законність – це комплексне політико-правове явище, що відображає 

правовий характер організації суспільного життя, органічний зв'язок 

права і влади, права і держави. Це правовий режим у державі, за 

якого діяльність державних органів, юридичних і фізичних осіб 

здійснюється відповідно до вимог закону. 

(Юридична енциклопедія: в 6 томах / Редкол.: Ю.С. Шемшученко 

(відп. ред.) та ін.. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – т.2: А-Г. –С. 

498 (744 с.)) 

Законодавство – вся сукупність чинних нормативно-правових актів, 

що включає і Конституцію, і закони, і  підзаконні нормативно-правові 

акти. 
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(Колодій А.М., Копєйчиков В.В., Лисенкова С.Л. та ін.. Теорія 

держави і права: навчальний посібник. – К.: Юринком Інтер, 2002. – 

368 с.)  

Захист інформації - сукупність правових, адміністративних, 

організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують 

збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до 

неї. 

(Стаття 1 Закону України «Про інформацію» від 16.11.1992 №2657-

ХІІ) 

Збройні Сили України – військове формування, на яке відповідно до 

Конституції України покладаються оборона України, захист її 

суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості. 

(Стаття 1 Закону України «Про Збройні Сили України» 06.12.1991 р. 

із змінами) 

І 

 

Інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути 

збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному 

вигляді. 

(Стаття 1 Закону України «Про інформацію» від 16.11.1992 №2657-

ХІІ) 

Інформація про управління правами - інформація, в тому числі в 

електронній (цифровій) формі, що ідентифікує об'єкт авторського 

права і (або) суміжних прав і автора чи іншу особу, яка має на цей 

об'єкт авторське право і (або) суміжні права, або інформація про 

умови використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав, 

або будь-які цифри чи коди, у яких представлена така інформація, 

коли будь-який із цих елементів інформації прикладений до 

примірника об'єкта авторського права і (або) суміжних прав або 

вміщений у нього чи з'являється у зв'язку з його повідомленням до 

загального відома;  

(Стаття 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 

від 23.12.1993 №3792 – ХІІ із змінами)  
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К 

 

Конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами особи 

та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на 

об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на 

вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових 

повноважень. 

(Стаття 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» від 7 квітня 2011 р. із змінами) 

Корупційне правопорушення - умисне діяння, що містить ознаки 

корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього 

Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, 

цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність. 

(Стаття 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» від 7 квітня 2011 р. із змінами) 

Корупція - використання особою, зазначеною в частині першій статті 

4 цього Закону, наданих їй службових повноважень та пов'язаних із 

цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб 

або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди 

особі, зазначеній в частині першій статті 4 цього Закону, або на її 

вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю 

особу до протиправного використання наданих їй службових 

повноважень та пов'язаних із цим можливостей. 

(Стаття 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» від 7 квітня 2011 р. із змінами) 

М 

 

Міністерство оборони України (Міноборони) – центральний орган 

виконавчої влади, який забезпечує проведення в життя державної 

політики у сфері оборони держави та військового будівництва, 

керівництво збройними силами України, їх мобілізаційну і бойову 

готовність та підготовку до покладених на них завдань.  
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(Юридична енциклопедія: в 6 томах / Редкол.: Ю.С. Шемшученко 

(відп. ред.) та ін.. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – т.3: К-М. –

С. 716 (792 с.)) 

П 

 

Право прав людини – міжнародні норми, які визначають 

відповідальність держави щодо дотримання прав та свобод окремих 

громадян і народів. 

(Наказ МОУ від 11.09.2004 №400 «Керівництво та застосування 

норм міжнародного гуманітарного права  в Збройних Силах 

України») 

Правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей – 

закріплення у законах прав, пільг, гарантій і компенсацій для 

зазначених осіб та інших та інших заходів щодо їх соціального 

захисту, а також правового механізму їх реалізації. 

(Закон України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 №2011-ХІІ)  

Правоохоронні органи – державні органи, спеціально уповноважені 

здійснювати контроль та нагляд за додержанням Конституції, законів 

та інших нормативно-правих актів, забезпечувати правопорядок, 

застосовувати заходи державного примусу до правопорушників. 

(Юридична енциклопедія: в 6 томах / Редкол.: Ю.С. Шемшученко 

(відп. ред.) та ін.. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – т.5: П-С. –С. 

47 (736 с.)) 

С 

 

Суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування, інший суб'єкт, що здійснює владні 

управлінські функції відповідно до законодавства, у тому числі на 

виконання делегованих повноважень.  

(Стаття 1 Закону України «Про інформацію» від 16.11.1992 №2657-

ХІІ) 
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У 

Узяті під варту військовослужбовці – військовослужбовці 

Збройних Сил України та військовозобов’язані під час проходження 

ними зборів, а також військовослужбовці інших військових 

формувань, які підозрюються у вчиненні злочину, обвинувачені та 

підсудні, до яких за мотивованим рішенням суду як запобіжний захід 

обрано взяття під варту. 

(Міноборони, Наказ «По затвердження Інструкції про порядок і 

умови утримання засуджених, узятих під варту та затриманих 

військовослужбовців» від 16.12.04 №618)  

Ц 

 

Цивільно-військові відносини – сукупність правових 

взаємовідносин між суспільством та складовими частинами Воєнної 

організації держави, які охоплюють політичні, фінансово-економічні, 

соціальні та інші процеси у сфері національної безпеки і оборони.  

(Закон України «Про демократичний цивільний контроль над 

воєнною організацією і правоохоронними органами держави» від 

19.06.03 №975 – ІV) 

Ю 

 

Юридична відповідальність – різновид соціальної відповідальності, 

який закріплений у законодавстві і забезпечуваний державою 

юридичний обов'язок правопорушника пізнати примусового 

позбавлення певних цінностей, що йому належать. Іншими словами, 

це застосування до винної особи примусових заходів за вчинене 

правопорушення.  

(Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави.  – X.: 

Консум, 2002. – 160 с.) 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.pravo.vuzlib.net/book_z515_page_1.html
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РОЗДІЛ 1. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

1.1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 
 

витяг 

 

Розділ I 

Загальні засади 

 

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, 

забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є 

найважливішими функціями держави, справою всього Українського 

народу.  

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і 

недоторканності покладаються на Збройні Сили України.  

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону 

України покладаються на відповідні військові формування та 

правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких 

визначаються законом.  

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть 

бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою 

повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи 

перешкоджання їх діяльності.  

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які 

перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших 

військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.  

На території України забороняється створення і функціонування 

будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.  

На території України не допускається розташування іноземних 

військових баз.  

Стаття 19. Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, 

відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не 

передбачено законодавством.  
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Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України.  

 

Розділ II 

Права, свободи та обов’язки людини і громадянина  

 

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і 

свободи людини є невідчужуваними та непорушними.  

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією 

Конституцією, не є вичерпними.  

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 

скасовані.  

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.  

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 

рівними перед законом.  

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 

та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками.  

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам 

рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і 

культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у 

праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони 

праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням 

умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з 

материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною 

підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання 

оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.  

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.  

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави 

- захищати життя людини.  
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Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я 

інших людей від протиправних посягань.  

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.  

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському 

або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.  

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, 

науковим чи іншим дослідам.  

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту 

недоторканність.  

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше 

як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 

встановлених законом.  

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його 

перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати 

тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, 

обгрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути 

перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо 

протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено 

вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.  

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно 

повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його 

права та надано можливість з моменту затримання захищати себе 

особисто та користуватися правовою допомогою захисника.  

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє 

затримання.  

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено 

родичів заарештованого чи затриманого.  

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних 

розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути 

встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою 

запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування 

кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію 

неможливо.  
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Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і 

сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.  

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення 

конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, 

визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 

економічного добробуту та прав людини.  

Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з 

відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною 

законом таємницею.  

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати 

недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права 

вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на 

відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, 

зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної 

інформації.  

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються 

судом.  

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб.  

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.  

Кожен має право після використання всіх національних засобів 

правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.  

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами 

захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.  

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави 

чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної 

шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.  



21 

 

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.  

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і 

обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у 

порядку, встановленому законом.  

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і 

обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, 

встановленому законом, є нечинними.  

Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають 

зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або 

скасовують відповідальність особи.  

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не 

визнавалися законом як правопорушення.  

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, 

передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є 

вільним у виборі захисника своїх прав.  

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання 

правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних 

органах в Україні діє адвокатура.  

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні 

розпорядження чи накази.  

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу 

настає юридична відповідальність.  

Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної 

відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.  

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.  

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не 

може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде 

доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком 

суду.  

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні 

злочину.  

Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних 

незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо 

доведеності вини особи тлумачаться на її користь.  
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У разі скасування вироку суду як неправосудного держава 

відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним 

засудженням.  

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати 

показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, 

коло яких визначається законом.  

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.  

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за 

винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком 

суду.  

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної 

цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком 

громадян України.  

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.  

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися 

Конституції України та законів України, не посягати на права і 

свободи, честь і гідність інших людей.  

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. 

 

 

Президент України 

м.Київ 

5 квітня 2001 року 

№2341 – ІІІ 

Л. КУЧМА 
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РОЗДІЛ 2. ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ТА ВІДНОСИНИ МІЖ 

НИМИ 

2.1. СТАТУТ ВНУТРІШНЬОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

витяг 

 

Цей Статут визначає загальні права та обов'язки військовослужбовців 

Збройних Сил України і їх взаємовідносини, обов'язки основних 

посадових осіб полку і його підрозділів, правила внутрішнього 

порядку у військовій частині та її підрозділах.  

Статутом керуються всі військові частини, кораблі, управління, 

штаби, організації, установи і військові навчальні заклади Збройних 

Сил України (далі - військові частини).  

Обов'язки посадових осіб, не зазначені в цьому Статуті, визначаються 

відповідними порадниками та положеннями.  

Дія Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України 

поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу 

безпеки України, внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ 

України, війська Цивільної оборони України та на інші військові 

формування, створені відповідно до законів України, Державну 

спеціальну службу транспорту. 

 

Загальні положення 

 

1. Збройні Сили України - військове формування, на яке відповідно 

до Конституції України покладаються оборона України, захист її 

суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.  

2. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 

України, шанування її державних символів є обов'язком громадян 

України.  

3. Військова служба у Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях, утворених відповідно до законів України, є державною 

службою особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності 
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придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, 

пов'язаній із захистом Вітчизни.  

Порядок проходження громадянами України військової служби, їх 

права та обов'язки визначаються законами України, положеннями про 

проходження військової служби відповідними категоріями 

військовослужбовців, які затверджуються Президентом України, та 

іншими нормативно-правовими актами.  

4. Повсякденне життя і службова діяльність військовослужбовців 

регулюються Конституцією України, законами України, цим 

Статутом та іншими нормативно-правовими актами. 

5. Внутрішня служба - це система заходів, що вживаються для 

організації повсякденного життя і діяльності військової частини, 

підрозділів та військовослужбовців згідно з цим Статутом та іншими 

нормативно-правовими актами.  

6. Внутрішня служба здійснюється з метою підтримання у військовій 

частині порядку та військової дисципліни, належного морально-

психологічного стану, які забезпечують постійну бойову готовність 

та якісне навчання особового складу, збереження здоров'я 

військовослужбовців, організоване виконання інших завдань.  

Вимоги цього Статуту зобов'язаний знати й сумлінно виконувати 

кожен військовослужбовець.  

7. Внутрішньою службою у військових частинах та підрозділах 

керують їх командири. У разі розташування в одному приміщенні 

кількох підрозділів, командири яких не мають спільного 

безпосереднього начальника, керівництво внутрішньою службою 

наказом командира військової частини покладається на командира 

одного з цих підрозділів. Безпосереднім організатором внутрішньої 

служби у військовій частині є начальник штабу, а в роті - старшина 

роти.  

8. Відповідальність за стан внутрішньої служби у військових 

частинах покладається на всіх прямих начальників, які повинні 

подавати допомогу підпорядкованим військовим частинам і 

підрозділам в організації та забезпеченні виконання вимог 

внутрішньої служби і систематично перевіряти її стан.  
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Розділ 1. Обов'язки, права та відповідальність 

військовослужбовців  

 

Загальні положення  

 

9. Військовослужбовці Збройних Сил України, якими можуть бути 

лише громадяни України, мають права й свободи громадян України з 

урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією України, 

законами України з військових питань, статутами Збройних Сил 

України та іншими нормативно-правовими актами.  

На військовослужбовців покладаються обов'язки, що визначаються 

статутами та порадниками Збройних Сил України.  

10. Кожний військовослужбовець має військове звання відповідно до 

Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову 

службу". Військові звання поділяються на армійські та корабельні 

згідно з додатком 3 до цього Статуту.  

 

Загальні обов'язки військовослужбовців  

 

11. Необхідність виконання завдань оборони України, захисту її 

суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності, а також 

завдань, визначених міжнародними зобов'язаннями України, 

покладає на військовослужбовців такі обов'язки:  

свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів 

України, Військової присяги, віддано служити Українському 

народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок;  

бути хоробрим, ініціативним і дисциплінованим;  

беззастережно виконувати накази командирів (начальників) і 

захищати їх у бою, як святиню оберігати Бойовий Прапор своєї 

частини;  

постійно підвищувати рівень військових професійних знань, 

вдосконалювати свою виучку і майстерність, знати та виконувати 
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свої обов'язки та додержуватися вимог статутів Збройних Сил 

України;  

знати й утримувати в готовності до застосування закріплене 

озброєння, бойову та іншу техніку, берегти державне майно;  

дорожити бойовою славою Збройних Сил України та своєї військової 

частини, честю і гідністю військовослужбовця Збройних Сил 

України;  

поважати бойові та військові традиції, допомагати іншим 

військовослужбовцям, що перебувають у небезпеці, стримувати їх від 

вчинення протиправних дій, поважати честь і гідність кожної 

людини;  

бути пильним, суворо зберігати державну таємницю;  

вести бойові дії ініціативно, наполегливо, до повного виконання 

поставленого завдання;  

виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за військовим 

званням, сприяти їм у підтриманні порядку і дисципліни;  

додержуватися правил військового вітання, ввічливості й поведінки 

військовослужбовців, завжди бути одягненим за формою, чисто й 

охайно.  

12. Про все, що сталося з військовослужбовцем і стосується 

виконання ним службових обов'язків, та про зроблені йому 

зауваження військовослужбовець зобов'язаний доповідати своєму 

безпосередньому начальникові.  

13. Військовослужбовець зобов'язаний додержуватися вимог безпеки, 

вживати заходів до запобігання захворюванню, травматизму, 

повсякденно підвищувати фізичну загартованість і тренованість, 

утримуватися від шкідливих для здоров'я звичок.  

14. Із службових та особистих питань військовослужбовець повинен 

звертатися до свого безпосереднього начальника, а якщо він не може 

їх вирішити - до наступного прямого начальника. 

15. Військовослужбовець зобов'язаний знати і неухильно 

додержуватися прийнятих Україною норм міжнародного 

гуманітарного права.  
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16. Кожний військовослужбовець зобов'язаний виконувати службові 

обов'язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому 

за посадою. Ці обов'язки визначаються статутами Збройних Сил 

України, а також відповідними посібниками, порадниками, 

положеннями, інструкціями.  

17. На військовослужбовців під час перебування на бойовому 

чергуванні, у внутрішньому і гарнізонному наряді, а також під час 

виконання інших завдань покладаються спеціальні обов'язки. Ці 

обов'язки та порядок їх виконання визначаються законами і 

статутами Збройних Сил України, а також іншими нормативно-

правовими актами, що приймаються на основі законів і статутів 

Збройних Сил України.  

 

Права військовослужбовців  

 

18. Військовослужбовці перебувають під захистом держави і мають 

усю повноту прав і свобод, закріплених Конституцією України.  

19. Держава гарантує військовослужбовцям та членам їх сімей 

соціальний і правовий захист відповідно до законів та прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів.  

20. Військовослужбовці під час виконання службових обов'язків 

мають право застосовувати заходи фізичного впливу, а також носити, 

зберігати та застосовувати спеціальні засоби, зброю в порядку, 

встановленому законодавством. 

21. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та 

зброї допускається, якщо інші заходи виявилися неефективними або 

якщо через обставини застосування інших заходів є неможливим.  

Застосуванню зброї, за винятком випадків раптового нападу, нападу 

із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів, літальних 

апаратів, морських і річкових суден, втечі з-під варти зі зброєю або за 

допомогою транспортних засобів під час руху, повинно передувати 

попередження про намір застосовувати зброю і постріл угору.  
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У разі застосування і використання зброї військовослужбовець 

зобов'язаний вжити всіх заходів для того, щоб не було завдано шкоди 

стороннім особам.  

22. Військовослужбовці мають право застосовувати спеціальні 

засоби, засоби фізичного впливу та зброю особисто або у складі 

підрозділу:  

для захисту свого здоров'я і життя, а також здоров'я і життя інших 

військовослужбовців і цивільних осіб від нападу, якщо іншими 

способами й засобами захистити їх у даній ситуації неможливо;  

для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину та 

яка намагається втекти або яка чинить збройний опір, намагається 

втекти з-під варти, а також для затримання озброєної особи, яка 

загрожує застосуванням зброї та інших засобів, що становить загрозу 

для життя і здоров'я військовослужбовця чи інших осіб;  

для відбиття нападу на об'єкти, що охороняються 

військовослужбовцями, а також для звільнення цих об'єктів у разі 

захоплення;  

у разі спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою 

технікою, якщо іншими способами і засобами неможливо припинити 

цю спробу.  

23. Посадові особи варти та патруля мають право застосовувати 

зброю у випадках і в порядку, визначеному Статутом гарнізонної і 

вартової служб Збройних Сил України.  

24. Про застосування фізичної сили та спеціальних засобів 

військовослужбовець доповідає своєму безпосередньому командирові 

(начальникові).  

Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування 

фізичного впливу і спеціальних засобів, а також про всі випадки 

застосування зброї військовослужбовець зобов'язаний негайно і 

письмово повідомити свого командира (начальника), а командир 

(начальник) військової частини негайно доповідає безпосередньому 

командирові (начальникові), а також повідомляє відповідного 

прокурора та начальника органу управління Військової служби 
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правопорядку Збройних Сил України (далі - Служба правопорядку) в 

гарнізоні.  

Повідомлення начальника органу управління Служби правопорядку 

про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та 

зброї здійснюється в разі їх застосування військовослужбовцями 

Збройних Сил України. 

25. Військовослужбовець має право використовувати зброю для 

подання сигналу тривоги або виклику допомоги.  

 

Відповідальність військовослужбовців  

 

26. Військовослужбовці залежно від характеру вчиненого 

правопорушення чи провини несуть дисциплінарну, адміністративну, 

матеріальну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність 

згідно із законом.  

27. Військовослужбовці, на яких накладається дисциплінарне 

стягнення за вчинене правопорушення, не звільняються від 

матеріальної та цивільно-правової відповідальності за ці 

правопорушення. За вчинення злочину військовослужбовці 

притягаються до кримінальної відповідальності на загальних 

підставах.  

 

Начальники та підлеглі, старші та молодші за військовим 

званням  

 

28. Єдиноначальність є одним із принципів будівництва і керівництва 

Збройними Силами України і полягає в:  

наділенні командира (начальника) всією повнотою розпорядчої влади 

стосовно підлеглих і покладенні на нього персональної 

відповідальності перед державою за всі сторони життя та діяльності 

військової частини, підрозділу і кожного військовослужбовця;  

наданні командирові (начальникові) права одноособово приймати 

рішення, віддавати накази;  
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забезпеченні виконання зазначених рішень (наказів), виходячи із 

всебічної оцінки обстановки та керуючись вимогами законів і 

статутів Збройних Сил України.  

29. За своїм службовим становищем і військовим званням 

військовослужбовці можуть бути начальниками або підлеглими 

стосовно інших військовослужбовців.  

30. Начальник має право віддавати підлеглому накази і зобов'язаний 

перевіряти їх виконання.  

Підлеглий зобов'язаний беззастережно виконувати накази 

начальника, крім випадків віддання явно злочинного наказу, і 

ставитися до нього з повагою.  

31. Начальники, яким військовослужбовці підпорядковані за 

службою, у тому числі і тимчасово, є прямими начальниками для цих 

військовослужбовців. Найближчий до підлеглого прямий начальник є 

безпосереднім начальником.  

32. За своїми військовими званнями начальниками є:  

сержанти і старшини - для рядових і матросів однієї з ними військової 

частини;  

прапорщики і мічмани - для сержантів і старшин, рядових і матросів 

однієї з ними військової частини;  

молодші офіцери - для сержантів, прапорщиків і мічманів однієї з 

ними військової частини і старшин, рядових і матросів;  

старші офіцери за військовим званням підполковник, капітан 2 рангу, 

майор, капітан 3 рангу - для прапорщиків і мічманів, сержантів і 

старшин, рядових і матросів;  

генерал-лейтенанти, віце-адмірали, генерал-майори, контр-адмірали, 

полковники, капітани 1 рангу - для молодших офіцерів, прапорщиків 

і мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів;  

генерали армії України, генерал-полковники, адмірали - для старших 

і молодших офіцерів, прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, 

рядових і матросів.  

33. Військовослужбовці, які за своїм службовим становищем і 

військовим званням (статті 31 і 32 цього Статуту) не є стосовно 
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інших військовослужбовців начальниками або підлеглими, можуть 

бути старшими чи молодшими за військовим званням.  

Старші за військовим званням військовослужбовці мають право 

вимагати від молодших за військовим званням військовослужбовців 

додержання військової дисципліни, громадського порядку і форми 

одягу, а також правил поведінки і військового вітання. Молодші за 

званням військовослужбовці повинні беззастережно виконувати 

зазначені вимоги старших за військовим званням 

військовослужбовців.  

На військовослужбовців, які відбувають кримінальне покарання у 

виді арешту на гауптвахті Служби правопорядку, не поширюється дія 

частини другої цієї статті і статті 32 цього Статуту. Зазначені 

військовослужбовці зобов'язані виконувати команди та 

розпорядження військових службових осіб та військовослужбовців 

чергових змін Служби правопорядку. 

34. У разі спільного виконання службових обов'язків 

військовослужбовцями, що не підпорядковані один одному, якщо їх 

службові відносини не визначені командиром (начальником), 

начальником є старший із них за посадою, а за рівних посад - 

старший за військовим званням.  

 

Порядок віддання й виконання наказів  

 

35. Накази віддаються, як правило, в порядку підпорядкованості. За 

крайньої потреби командир (начальник), старший за службовим 

становищем, ніж безпосередній начальник, може віддати наказ 

підлеглому, минаючи його безпосереднього начальника, про що 

повідомляє безпосереднього начальника підлеглого чи наказує 

підлеглому особисто доповісти своєму безпосередньому 

начальникові.  

Наказ можна віддавати одному чи групі військовослужбовців усно 

або письмово, у тому числі з використанням технічних засобів 

зв'язку.  
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Наказ повинен бути сформульований чітко і не може допускати 

подвійного тлумачення. 

36. Командир (начальник) відповідає за відданий наказ, його наслідки 

та відповідність законодавству, а також за невжиття заходів для його 

виконання, за зловживання, перевищення влади чи службових 

повноважень.  

За віддання і виконання явно злочинного наказу (розпорядження) 

винні особи притягаються до відповідальності згідно із законом.  

37. Військовослужбовець після отримання наказу відповідає: 

"Слухаюсь" і далі виконує його. Для того, щоб переконатися, чи 

правильно підлеглий зрозумів відданий наказ, командир (начальник) 

може зажадати від нього стисло передати зміст наказу. Підлеглий має 

право звернутися до командира (начальника) з проханням уточнити 

наказ.  

Військовослужбовець зобов'язаний неухильно виконати відданий 

йому наказ у зазначений термін.  

Про виконання або невиконання наказу військовослужбовець 

зобов'язаний доповісти командирові (начальникові), який віддав 

наказ, і своєму безпосередньому командирові (начальникові), а також 

вказати причини невиконання наказу або його несвоєчасного 

(неповного) виконання. Якщо військовослужбовець розуміє, що він 

неспроможний виконати наказ своєчасно та у повному обсязі, він про 

це зобов'язаний доповісти вищезазначеним особам негайно. 

38. У разі коли військовослужбовець, який виконує наказ, отримав від 

іншого командира (начальника), старшого за службовим становищем 

чи військовим званням, новий наказ, що стане перешкодою для 

виконання попереднього, він доповідає про це командирові 

(начальникові), який віддав наступний наказ, і після отримання його 

згоди припиняє виконання попереднього наказу.  

Командир (начальник), який віддав наступний наказ, повідомляє про 

це командира (начальника), який віддав попередній наказ.  
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Відрекомендування командирам (начальникам) та особам, які 

прибули для інспектування (перевірки)  

 

39. Командир військової частини зобов'язаний зустрічати і 

супроводжувати по розташуванню військової частини Президента 

України, Голову Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, 

Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - 

Головнокомандувача Збройних Сил України та заступників Міністра 

оборони України, усіх прямих начальників, а також осіб, призначених 

для керівництва інспектуванням (перевіркою) військової частини.  

Під час зустрічі цих осіб командир (начальник) військової частини 

подає команду "Струнко" і рапортує їм. Наприклад: "Товаришу* 

генерал-майоре. Перший механізований полк - на заняттях (навчанні, 

обслуговуванні техніки, прийманні їжі, відпочиває). Командир полку 

полковник Лісогор".  

Отримавши команду "Вільно", командир (начальник) військової 

частини повторює її та має бути готовим доповісти за кожний 

підрозділ полку і далі діє за розпорядженням особи, що прибула.  

40. Військовослужбовці самостійно відрекомендовуються своєму 

безпосередньому начальникові у разі:  

призначення на посаду і звільнення з неї;  

присвоєння військового звання;  

вручення нагороди;  

відбуття чи повернення з відрядження, відпустки або лікування.  

Відрекомендовуючись своєму безпосередньому начальникові, 

військовослужбовці називають свою посаду, військове звання, 

прізвище та причину звертання. Наприклад: "Товаришу майоре. 

Командир Першої механізованої роти капітан Ткаченко. 

Відрекомендовуюся з нагоди присвоєння мені військового звання 

капітана".  

 41. Новопризначені до військової частини офіцери і прапорщики 

відрекомендовуються командирові військової частини та його 

заступникам, а після отримання призначення до підрозділу - 

командирові підрозділу та його заступникам.  
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Командир військової частини відрекомендовує новоприбулих 

офіцерів офіцерському складові військової частини на найближчій 

нараді офіцерів чи під час шикування особового складу військової 

частини.  

42. У разі коли особа, призначена для керівництва інспектуванням 

(перевіркою) військової частини, має військове звання рівне або 

вище, ніж у командира військової частини, командир частини 

відрекомендовується прибулому. Якщо прибулий має звання нижче, 

ніж у командира військової частини, він відрекомендовується цьому 

командирові.  

43. Перед інспектуванням (перевіркою) командир військової частини 

представляє своїх заступників, начальників родів військ і служб та 

командирів підрозділів, що підлягають інспектуванню (перевірці), 

інспектуючим (перевіряючим).  

44. Під час відвідування інспектуючими (перевіряючими) підрозділів 

їх командири доповідають цим особам.  

Якщо інспектуючий (перевіряючий) прибуває до підрозділу разом із 

командиром військової частини, йому доповідають у тому разі, коли 

він має рівне або вище звання, ніж у командира частини.  

45. Якщо для інспектування (перевірки) прибуває старший командир 

(начальник), йому доповідає командир військової частини 

(підрозділу), а інспектуючий (перевіряючий) відрекомендовується.  

46. Командир військової частини (підрозділу) відрекомендовується 

лише старшим і рівним за військовим званням військовослужбовцям, 

які прибули до військової частини (підрозділу) для виконання 

доручень старших командирів (начальників). В інших випадках 

прибулі відрекомендовуються командирові військової частини 

(підрозділу) і інформують про мету свого прибуття.  

47. Усі вказівки інспектуючих (перевіряючих) чи 

військовослужбовців, які виконують службові доручення старших 

командирів (начальників), передаються для виконання через 

командира військової частини. Зазначені особи повинні повідомити 

командира військової частини (підрозділу) про результати 
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інспектування (перевірки) чи виконання даних їм службових 

доручень.  

48. Для проведення опитування військовослужбовців військової 

частини (підрозділу) інспектуючі (перевіряючі) керуються вказівками 

додатка 6 до цього Статуту.  

 

Про військову ввічливість і поведінку військовослужбовців  

 

49. Військовослужбовці повинні постійно бути зразком високої 

культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати 

свою й поважати гідність інших людей, зобов'язані завжди пам'ятати, 

що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні Сили 

України в цілому.  

Усі військовослужбовці повинні під час зустрічі (обгону) вітати один 

одного, додержуючись правил, визначених Стройовим статутом 

Збройних Сил України. Військове вітання - це вияв взаємної поваги і 

згуртованості військовослужбовців.  

50. Відносини між військовослужбовцями повинні грунтуватися на 

взаємній повазі, і у питаннях служби вони звертаються один до 

одного на "Ви".  

Начальники й старші за військовим званням військовослужбовці у 

питаннях служби до підлеглих і молодших звертаються за військовим 

званням і прізвищем або тільки за званням, додаючи в останньому 

випадку перед званням слово "товаришу". Наприклад: "Рядовий 

Черняк", "Товаришу рядовий"; "Сержанте Мішин", "Товаришу 

сержанте"; "Прапорщику Мороз", "Товаришу прапорщику"; 

"Лейтенанте Малишенко", "Товаришу лейтенанте".  

До курсантів військово-навчальних закладів, які не мають військових 

звань сержантського і старшинського складу чи складу прапорщиків і 

мічманів, а також курсантів навчальних військових частин 

(підрозділів) звертаються "Курсанте Стадников", "Товаришу 

курсанте".  



36 

 

51. Військовослужбовці під час звертання до них командира 

(начальника) або старшого за військовим званням повинні стати у 

стройове положення.  

Підлеглі й молодші за військовим званням звертаються у службових 

справах до командирів (начальників) і старших за військовим 

званням, додаючи перед званням слово "Товаришу". Наприклад: 

"Товаришу лейтенанте".  

52. У разі коли необхідно звернутися до іншого військовослужбовця в 

присутності командира (начальника) або старшого за військовим 

званням, слід попросити на це дозволу командира (начальника) або 

старшого за військовим званням. Наприклад: "Товаришу полковнику, 

дозвольте звернутися до майора Іващенка".  

53. У разі звертання один до одного поза строєм, а також у разі 

віддавання чи отримання наказу військовослужбовці повинні стати у 

стройове положення, а ті, що знаходяться у головному уборі, 

прикладають руку до нього.  

Доповідаючи чи вислуховуючи рапорт, військовослужбовець 

прикладає руку до головного убору і опускає її після закінчення 

доповіді. Якщо перед доповіддю віддавалася команда "Струнко", то 

доповідач за наступною командою "Вільно" повторює її й опускає 

руку.  

54. У громадських місцях, у міському транспорті та приміських 

поїздах за відсутності вільних місць військовослужбовець повинен 

запропонувати своє місце командирові (начальникові) або старшому.  

Якщо під час зустрічі немає можливості вільно розминутися з 

командиром (начальником) або старшим за військовим званням, 

підлеглий (молодший за військовим званням) повинен, вітаючи, 

пропустити його. За потреби обігнати командира (начальника) або 

старшого за військовим званням слід попросити у нього на це 

дозволу.  

55. Військовослужбовцям забороняється тримати руки в кишенях 

одягу, а також сидіти у присутності командира (начальника) або 

старшого за військовим званням без його дозволу.  
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Курити дозволяється тільки у спеціально відведених для цього 

місцях.  

56. Військовослужбовці повинні бути ввічливими у спілкуванні з 

іншими особами, виявляти особливу увагу до осіб похилого віку, 

жінок і дітей, поступатися їм місцем у громадському транспорті, 

сприяти захистові честі й гідності громадян, додержанню 

громадського порядку, а також подавати допомогу при нещасних 

випадках, виникненні пожежі чи стихійного лиха.  

57. Правила військової ввічливості, поведінки та військового вітання 

обов'язкові також для прапорщиків і мічманів, осіб молодшого, 

старшого і вищого офіцерського складу, які перебувають у запасі і у 

відставці, якщо вони носять військову форму одягу.  

 

Розділ 2. Загальні обов'язки командирів (начальників)  

 

58. Командир (начальник) є єдиноначальником і особисто відповідає 

перед державою за бойову та мобілізаційну готовність довіреної йому 

військової частини, корабля (підрозділу); за забезпечення охорони 

державної таємниці; за бойову підготовку, виховання, військову 

дисципліну, морально-психологічний стан особового складу; за 

внутрішній порядок, стан і збереження озброєння, боєприпасів, 

бойової та іншої техніки, пального і матеріальних засобів; за всебічне 

забезпечення військової частини, корабля (підрозділу); за додержання 

принципів соціальної справедливості.  

Командир (начальник) відповідно до посади, яку він займає, повинен 

діяти самостійно і вимагати від підлеглих виконання вимог 

Конституції України, законів України, статутів Збройних Сил 

України та інших нормативно-правових актів.  

59. Командир (начальник) зобов'язаний:  

планувати роботу і здійснювати заходи щодо підтримання та 

удосконалення бойової та мобілізаційної готовності і вимагати їх 

виконання, своєчасно вносити до планів роботи необхідні зміни 

(уточнення), вживати заходів для охорони державної таємниці, 

забезпечення прихованого управління військами;  
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негайно доповідати старшому командиру (начальнику) про злочин, 

корупційне правопорушення, вчинене підлеглим 

військовослужбовцем, а командир (начальник) військової частини 

(установи) - негайно повідомляти про це відповідному прокурору, а в 

разі вчинення злочину чи корупційного правопорушення 

військовослужбовцем Збройних Сил України - начальнику 

відповідного органу управління Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України з одночасним направленням йому 

відповідних матеріалів для вивчення та прийняття рішення в порядку, 

визначеному законом; 

знати стан справ у дорученій йому військовій частині, на кораблі (у 

підрозділі), ділові, морально-психологічні якості безпосередньо 

підпорядкованих військовослужбовців, бойову та іншу техніку, 

озброєння, що є в частині, на кораблі (у підрозділі), вміло керувати 

військовою частиною, кораблем (підрозділом) як у повсякденному 

житті, так і під час виконання бойових завдань;  

організовувати та безпосередньо керувати бойовою підготовкою, 

здійснювати контроль за її ходом, об'єктивно оцінювати досягнуті 

підлеглими результати, підбивати підсумки й заохочувати кращих, 

узагальнювати та впроваджувати передовий досвід у практику 

навчання особового складу, ефективно використовувати навчально-

матеріальну базу, спрямовувати кошти та матеріальні засоби на 

вдосконалення цієї бази;  

постійно вдосконалювати особисту підготовку та майстерність 

підпорядкованих командирів (начальників), методи керівництва 

військовою частиною, кораблем (підрозділом), особисто проводити 

навчання та заняття з особовим складом військової частини, корабля 

(підрозділу), займатися правовим вихованням підлеглих, своєчасно 

вживати заходів для виконання завдань соціально-психологічного 

забезпечення бойової підготовки;  

завжди мати точні відомості про особовий склад, озброєння, 

боєприпаси, бойову та іншу техніку, пальне, матеріальні засоби 

(кошти), що є у військовій частині, на кораблі (у підрозділі) за 

штатом, списком і в наявності;  
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встановлювати у військовій частині, на кораблі (у підрозділі) такий 

внутрішній порядок, який гарантував би неухильне виконання законів 

України і положень статутів Збройних Сил України;  

показувати приклад дисциплінованості, неухильного виконання 

вимог законодавства, наказів і розпоряджень командирів 

(начальників); бути ввічливим і справедливим у ставленні до 

підлеглих, не принижувати їх честі і гідності;  

постійно виховувати підлеглих у дусі гуманізму та людяності, 

спираючись при цьому на загальновизнані принципи міжнародного 

права;  

проводити роботу щодо зміцнення військової дисципліни, 

запобігання надзвичайним подіям і злочинам серед особового складу, 

своєчасно виявляти й усувати їх причини; аналізувати стан військової 

дисципліни і об'єктивно доповідати про це старшому командирові 

(начальникові);  

виявляти чуйність та бути уважним до підлеглих, поєднувати 

вимогливість і принциповість з повагою до їх честі і гідності, вникати 

в проблеми їх побуту, забезпечувати соціальну та правову 

захищеність, у разі необхідності клопотати за них перед старшими 

командирами (начальниками);  

знати потреби і запити особового складу, приймати рішення за його 

заявами, скаргами та іншими зверненнями;  

організовувати своєчасну видачу всіх видів забезпечення та 

перевіряти його повноту;  

організовувати культурно-освітню роботу, створювати умови для 

зміцнення здоров'я та фізичного розвитку;  

здійснювати заходи щодо безпеки особового складу військової 

частини, корабля (підрозділу) та інших осіб під час роботи з 

озброєнням, бойовою та іншою технікою, обладнанням, проведення 

стрільб, навчань, несення вартової і внутрішньої (чергової та 

вахтової) служби, виконання інших військових обов'язків;  

особисто керувати кадровою роботою та відбором кандидатів для 

вступу до військово-навчальних закладів;  
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організовувати експлуатацію, збереження і використання за 

призначенням казармено-житлового фонду, комунальних споруд, 

інженерних мереж, наданих для розквартирування військових частин 

і підрозділів;  

контролювати додержання заходів пожежної безпеки у військовій 

частині, на кораблі (у підрозділі);  

вживати заходів для охорони довкілля в місцях розташування та дій 

військ;  

організовувати та здійснювати заходи, спрямовані на захист 

особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки і 

майна від зброї масового ураження, звичайних засобів ураження;  

під час вирішення питань, пов'язаних з трудовою діяльністю 

працівників, суворо додержуватися законодавства про працю;  

вживати заходів для відшкодування матеріальних збитків, заподіяних 

військовій частині, кораблю (підрозділу).  

60. У разі неможливості виконання службових обов'язків у зв'язку з 

відбуттям за межі гарнізону, через хворобу та з інших поважних 

причин командир (начальник) для виконання цих службових 

обов'язків призначає одного із заступників. Якщо штатний заступник 

відсутній і ніхто не був призначений командиром (начальником), 

командування бере на себе старший за посадою, а у разі відсутності 

старшого за посадою - старший за військовим званням, про що 

доповідає старшому командирові (начальникові).  

61. Новопризначені командири військових частин (кораблів) 

вступають на посаду на підставі розпорядження чи наказу старшого 

командира (начальника). Про свій вступ на посаду командир частини 

(корабля) оголошує наказом і доповідає старшому командирові 

(начальникові).  

Командир військової частини (корабля) приймає або здає посаду 

особисто в присутності представника від старшого командира 

(начальника).  

62. Для прийняття і здавання посади командира військової частини 

(корабля) наказом старшого командира (начальника) призначаються 

комісії, які після проведення перевірки складають відповідні акти.  
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В акті про прийняття і здавання посади зазначаються дані про 

особовий склад військової частини (корабля) за списком і наявний; 

стан бойової та мобілізаційної готовності; морально-психологічний 

стан особового складу, стан військової дисципліни, бойової 

підготовки і навчально-матеріальної бази; стан охорони державної 

таємниці.  

В акті про прийняття і здавання озброєння, боєприпасів, бойової та 

іншої техніки зазначається їх кількість за документами і фактична 

наявність, якісний і технічний стан, умови тримання та зберігання.  

В акті прийняття і здавання військового та фінансового господарства 

зазначаються відомості про житлово-побутові умови, наявність і стан 

будівель, споруд, інвентаря та обладнання; законність витрат, облік і 

стан зберігання пального, продовольства, речового і технічного 

майна, інших матеріальних засобів як поточного забезпечення, так і 

непорушного запасу, а також облік і використання коштів.  

Зазначені акти підписуються командиром, який приймає, і 

командиром, який здає посаду, а також членами комісії, відповідними 

заступниками командира військової частини (начальниками служб) та 

подаються старшому командирові (начальникові) на затвердження і 

для прийняття рішення за фактами виявлених недоліків.  

63. Командири підрозділів (начальники) приймають і здають посаду 

особисто на підставі наказу по військовій частині (кораблю).  

Новопризначеного командира підрозділу (начальника) 

відрекомендовує особовому складові підрозділу старший командир 

(начальник).  

При прийманні та здаванні посади командиром підрозділу 

(начальником) обов'язково проводиться інвентаризація майна і 

техніки підрозділу (служби). За результатами проведеної 

інвентаризації складаються інвентаризаційні відомості та акт.  

Про прийняття і здавання посади командир підрозділу (начальник) 

подає рапорт у порядку підпорядкованості командирові військової 

частини (корабля).  

Особа, яка приймає посаду, до свого рапорту додає акт про прийняття 

підрозділу. В акті зазначаються дані про склад підрозділу за списком 
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і наявний; стан бойової та мобілізаційної готовності; морально-

психологічний стан особового складу, стан військової дисципліни, 

бойової підготовки; наявність і стан озброєння, боєприпасів, техніки, 

пального та інших матеріальних засобів; житлові і побутові умови 

військовослужбовців.  

Акт складається і підписується особою, яка приймає, та особою, яка 

здає посаду, а також начальниками служб військової частини, 

головою та членами внутрішньої перевірочної комісії. До акта 

додаються інвентаризаційні відомості про майно та техніку 

підрозділу (служби).  

64. Установлюються такі терміни для прийняття і здавання посад: 

командира полку (корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйону) - не 

більше ніж 10 днів, заступника командира з тилу - не більше ніж 20 

днів, командира батальйону та командира роти (корабля 3 і 4 рангу) - 

не більше ніж 5 днів, начальника служби, якому підпорядковані 

склади, - не більше ніж 15 днів.  

Іншим посадовим особам термін прийняття і здавання посади 

встановлює старший командир (начальник). Закінченням прийняття 

(здавання) посади вважається дата затвердження старшим 

командиром (начальником) відповідного акта.  

65. Новопризначені командири, починаючи від командира роти 

(корабля 4 рангу) й вище, під час прийняття посади проводять 

опитування військовослужбовців. Про час і порядок опитування 

військовослужбовці оповіщаються за один-два дні згідно з додатком 

6 до цього Статуту.  
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РОЗДІЛ 3. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

3.1. ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

витяг 

 

Цей Статут визначає сутність військової дисципліни, обов'язки 

військовослужбовців щодо її додержання, види заохочень та 

дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх застосування, а 

також порядок подання і розгляду заяв, пропозицій та скарг.  

Усі військовослужбовці Збройних Сил України незалежно від своїх 

військових звань, службового становища та заслуг повинні неухильно 

керуватися вимогами цього Статуту.  

Положення Статуту поширюються на громадян, звільнених з 

військової служби у відставку або у запас з правом носіння військової 

форми одягу, під час носіння ними військової форми одягу.  

Дія Дисциплінарного статуту Збройних Сил України поширюється на 

Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, 

внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України, війська 

Цивільної оборони України та інші військові формування, створені 

відповідно до законів України, Державну спеціальну службу 

транспорту.  

 

Розділ I 

Загальні положення 

 

1. Військова дисципліна - це бездоганне і неухильне додержання 

всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених 

військовими статутами та іншим законодавством України.  

2. Військова дисципліна ґрунтується на усвідомленні 

військовослужбовцями свого військового обов'язку, відповідальності 

за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 

України, на їх вірності Військовій присязі.  

3. Військова дисципліна досягається шляхом:  
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виховання високих бойових і морально-психологічних якостей 

військовослужбовців на національно-історичних традиціях 

українського народу та традиціях Збройних Сил України, 

патріотизму, свідомого ставлення до виконання військового 

обов'язку, вірності Військовій присязі;  

особистої відповідальності кожного військовослужбовця за 

дотримання Військової присяги, виконання своїх обов'язків, вимог 

військових статутів;  

формування правової культури військовослужбовців;  

умілого поєднання повсякденної вимогливості командирів і 

начальників (далі - командири) до підлеглих без приниження їх 

особистої гідності, з дотриманням прав і свобод, постійної турботи 

про них та правильного застосування засобів переконання, примусу й 

громадського впливу колективу;  

зразкового виконання командирами військового обов'язку, їх 

справедливого ставлення до підлеглих;  

підтримання у військових з'єднаннях, частинах (підрозділах), 

закладах та установах необхідних матеріально-побутових умов, 

статутного порядку;  

своєчасного і повного постачання військовослужбовців 

встановленими видами забезпечення;  

чіткої організації і повного залучення особового складу до бойового 

навчання.  

4. Військова дисципліна зобов'язує кожного військовослужбовця:  

додержуватися Конституції та законів України, Військової присяги, 

неухильно виконувати вимоги військових статутів, накази 

командирів;  

бути пильним, зберігати державну та військову таємницю;  

додержуватися визначених військовими статутами правил 

взаємовідносин між військовослужбовцями, зміцнювати військове 

товариство;  

виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливими і 

додержуватися військового етикету;  
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поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати 

інших від негідних вчинків.  

5. За стан дисципліни у військовому з'єднанні, частині (підрозділі), 

закладі та установі відповідає командир. Інтереси захисту Вітчизни 

зобов'язують командира постійно підтримувати військову 

дисципліну, вимагати її додержання від підлеглих, не залишати поза 

увагою жодного дисциплінарного правопорушення.  

Стан військової дисципліни у військовій частині (підрозділі), закладі, 

установі та організації визначається здатністю особового складу 

виконувати в повному обсязі та в строк поставлені завдання, 

морально-психологічним станом особового складу, спроможністю 

командирів (начальників) підтримувати на належному рівні військову 

дисципліну.  

Стосовно кожного випадку правопорушення командир зобов'язаний 

прийняти рішення щодо необхідності притягнення винного до 

відповідальності залежно від обставин скоєння правопорушення, 

ступеня вини, попередньої поведінки порушника та розміру завданих 

державі та іншим особам збитків.  

Діяльність командира щодо підтримання військової дисципліни 

оцінюється не кількістю накладених ним дисциплінарних стягнень, а 

виконанням обов'язків з додержанням вимог законів і статутів 

Збройних Сил України, повним використанням дисциплінарної влади 

для наведення порядку і запобігання порушенням військової 

дисципліни.  

Кожний військовослужбовець зобов'язаний сприяти командирові у 

відновленні та постійному підтриманні порядку й дисципліни.  

Командир, який не забезпечив додержання військової дисципліни та 

не вжив заходів для її відновлення, несе встановлену законом 

відповідальність.  

6. Право командира - віддавати накази і розпорядження, а обов'язок 

підлеглого - їх виконувати, крім випадку віддання явно злочинного 

наказу чи розпорядження. Наказ має бути виконаний сумлінно, точно 

та у встановлений строк.  

Відповідальність за наказ несе командир, який його віддав.  
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У разі непокори чи опору підлеглого командир зобов'язаний для 

відновлення порядку вжити всіх передбачених законами та 

військовими статутами заходів примусу аж до арешту винного й 

притягнення його до кримінальної відповідальності.  

Застосування зброї допускається лише в бойовій обстановці, а в 

мирний час - у виняткових випадках, відповідно до вимог Статуту 

гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, Статуту 

внутрішньої служби Збройних Сил України.  

7. Застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення 

можуть тільки прямі командири та командири, визначені в розділі 3 

цього Статуту.  

Дисциплінарну владу, яка надана молодшим командирам, завжди 

мають і старші командири.  

8. Командири, посади яких у цьому Статуті не визначені, 

користуються дисциплінарною владою щодо підлеглих 

військовослужбовців згідно з військовим званням, передбаченим їх 

посадою:  

а) молодший сержант, сержант (старшина 2 статті, старшина 1 статті) 

- владою командира відділення;  

б) старший сержант (головний старшина) - владою заступника 

командира взводу;  

в) старшина (головний корабельний старшина), прапорщик (мічман), 

старший прапорщик (старший мічман) - владою старшини роти 

(команди);  

г) молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант - владою 

командира взводу (групи);  

д) капітан (капітан-лейтенант) - владою командира роти (корабля 4 

рангу);  

е) майор, підполковник (капітан 3 рангу, капітан 2 рангу) - владою 

командира батальйону (корабля 3 рангу);  

є) полковник (капітан 1 рангу) - владою командира полку (корабля 1 

рангу);  

ж) генерал-майор (контр-адмірал) - владою командира дивізії;  

з) генерал-лейтенант (віце-адмірал) - владою командира корпусу;  
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и) генерал-полковник (адмірал), генерал армії України - владою 

командувача військ оперативного командування.  

Командири, що мають посади, за якими в штатах передбачено два 

військових звання, користуються дисциплінарною владою згідно з 

вищим військовим званням.  

9. Заступники (помічники) командирів військових з'єднань, частин 

(підрозділів), закладів та установ користуються щодо підлеглих 

дисциплінарною владою на один ступінь нижчою, ніж їх 

безпосередні командири.  

Під час тимчасового виконання обов'язків, якщо про це оголошено 

наказом, командир користується дисциплінарною владою відповідно 

до посади, яку він обіймає тимчасово.  

10. Офіцери (від заступника командира полку й нижче) під час 

перебування з підрозділами (командами) у відрядженні на посаді їх 

начальників, а також під час виконання визначеного наказом 

командира військової частини самостійного завдання поза місцем 

дислокації частини користуються дисциплінарною владою на один 

ступінь вищою за владу, передбачену посадою, яку вони обіймають. 

Військовослужбовці, призначені начальниками команд, у зазначених 

випадках користуються дисциплінарною владою:  

рядові (матроси), сержанти (старшини) - владою старшини роти 

(команди);  

старшини (головні корабельні старшини), прапорщики (мічмани) - 

владою командира взводу (групи);  

прапорщики (мічмани), які мають посади командирів взводів (груп), - 

владою командира роти (корабля 4 рангу).  

11. Офіцери - командири підрозділів слухачів, курсантів військових 

навчальних закладів користуються дисциплінарною владою щодо 

підлеглих на один ступінь вищою за владу, передбачену посадою, яку 

вони обіймають.  

12. Заступники Міністра оборони України, командувачі видів 

Збройних Сил України користуються щодо підлеглих 

військовослужбовців дисциплінарною владою командувача військ 

оперативного командування, а керівники структурних підрозділів 
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Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил 

України - дисциплінарною владою командира корпусу.  

Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, Міністр 

оборони України, начальник Генерального штабу - 

Головнокомандувач Збройних Сил України користується 

дисциплінарною владою у повному обсязі цього Статуту, крім 

відповідних повноважень, визначених цим Статутом для кожного з 

них особисто.  

Керівники центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму 

підпорядкуванні військові формування, утворені відповідно до 

законів України, користуються щодо підлеглих військовослужбовців 

дисциплінарною владою Міністра оборони України, а їх заступники 

та командувачі відповідних військових формувань, які за посадою не 

є керівниками центральних органів виконавчої влади, - 

дисциплінарною владою командувача виду Збройних Сил України. 

Керівники регіональних органів і регіональних органів управління 

військових формувань, утворених відповідно до законів України, 

користуються дисциплінарною владою командувача військ 

оперативного командування.  

 

Розділ III 

Стягнення за порушення військової дисципліни  

 

45. У разі невиконання (неналежного виконання) 

військовослужбовцем своїх службових обов'язків, порушення 

військовослужбовцем військової дисципліни або громадського 

порядку командир повинен нагадати йому про обов'язки служби, а за 

необхідності - накласти дисциплінарне стягнення.  

За вчинення адміністративних правопорушень військовослужбовці 

несуть дисциплінарну відповідальність за цим Статутом, за винятком 

випадків, передбачених Кодексом України про адміністративні 

правопорушення. За вчинення корупційних діянь чи інших 

правопорушень, пов'язаних із корупцією, військовослужбовці несуть 

відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні 
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правопорушення. У разі вчинення кримінального правопорушення 

військовослужбовець притягається до кримінальної відповідальності. 

Командири, які у разі виявлення ознак кримінального 

правопорушення не повідомили про це орган досудового 

розслідування, несуть відповідальність згідно із законом. 

Усі дисциплінарні стягнення, крім позбавлення військового звання, 

накладені на військовослужбовців і не скасовані до дня звільнення їх 

у запас чи відставку, втрачають чинність з дня звільнення.  

46. З метою громадського впливу на порушників військової 

дисципліни та громадського порядку до накладення стягнення за 

порушення військовослужбовців за рішенням командира можна 

обговорювати:  

рядових (матросів) - на зборах особового складу;  

сержантів (старшин) - на зборах сержантів (старшин);  

прапорщиків (мічманів) - на зборах прапорщиків (мічманів);  

військовослужбовців-жінок - на зборах військовослужбовців-жінок із 

військовими званнями (посадами), не нижчими за військове звання 

(посаду) військовослужбовця-жінки, правопорушення якої 

обговорюють;  

офіцерів - на зборах офіцерів, які мають військові звання (обіймають 

посади) не нижче за військове звання (посаду) офіцера, 

правопорушення якого обговорюють. 

47. Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що 

призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило 

загрозу настання таких наслідків, є підставою для усунення 

військовослужбовців від виконання службових обов'язків.  

Рішення про усунення військовослужбовця від виконання службових 

обов'язків приймається прямим командиром (начальником) та 

оформляється наказом, про що негайно доповідається в порядку 

підпорядкованості із зазначенням причин і обставин усунення.  

Тривалість усунення від виконання службових обов'язків не повинна 

перевищувати тривалості службового розслідування та часу, 

необхідного для прийняття відповідного рішення командиром 

(начальником), які визначені цим Статутом.  
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Наказ про усунення військовослужбовця від виконання службових 

обов'язків скасовується, якщо за результатами службового 

розслідування підстави прийняття такого рішення не 

підтверджуються або прийнято рішення про притягнення 

військовослужбовця, який вчинив правопорушення, до 

дисциплінарної відповідальності.  

Командир, який усунув підлеглого від виконання службових 

обов'язків без достатніх на те підстав, несе за це відповідальність. 

 

Дисциплінарні стягнення, які накладають на рядових (матросів), 

сержантів (старшин) 

 

48. На рядових (матросів) строкової військової служби можуть бути 

накладені такі стягнення:  

а) зауваження;  

б) догана;  

в) сувора догана;  

г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової 

частини чи корабля на берег;  

д) призначення поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів;  

є) позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос).  

49. На рядових (матросів) військової служби за контрактом, можуть 

бути накладені такі стягнення:  

а) зауваження;  

б) догана;  

в) сувора догана;  

г) попередження про неповну службову відповідність;  

д) призначення поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів;  

є) позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос);  

ж) звільнення з військової служби за контрактом за службовою 

невідповідністю.  

50. На сержантів (старшин) строкової військової служби можуть бути 

накладені такі стягнення:  

а) зауваження;  
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б) догана;  

в) сувора догана;  

г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової 

частини чи корабля на берег;  

е) пониження в посаді;  

є) пониження у військовому званні на один ступінь;  

ж) пониження у військовому званні на один ступінь з переведенням 

на нижчу посаду;  

з) позбавлення сержантського (старшинського) звання.  

51. На сержантів (старшин) військової служби за контрактом, можуть 

бути накладені такі стягнення:  

а) зауваження;  

б) догана;  

в) сувора догана;  

г) попередження про неповну службову відповідність;  

е) пониження в посаді;  

є) пониження у військовому званні на один ступінь;  

ж) пониження у військовому званні на один ступінь з переведенням 

на нижчу посаду;  

з) позбавлення сержантського (старшинського) звання;  

и) звільнення з військової служби за контрактом за службовою 

невідповідністю.  

52. До військовослужбовців-жінок застосовуються дисциплінарні 

стягнення відповідно до їх військових звань (статті 48 - 51, 62, 68, 69 

цього Статуту). 
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Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні 

стягнення на підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин) 

строкової служби і служби за контрактом 

 

53. Командир відділення має право:  

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;  

б) позбавляти рядових (матросів) строкової служби чергового 

звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;  

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу - на 

1 наряд.  

54. Заступник командира взводу має право:  

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;  

б) позбавляти рядових (матросів) і сержантів (старшин) строкової 

служби чергового звільнення з розташування військової частини чи 

корабля на берег;  

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 

2 нарядів.  

55. Старшина роти (команди) має право:  

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;  

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової 

служби чергового звільнення з розташування військової частини чи 

корабля на берег;  

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 

3 нарядів.  

56. Командир взводу (групи) має право:  

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;  

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової 

служби чергового звільнення з розташування військової частини чи 

корабля на берег;  

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 

4 нарядів.  

57. Командир роти (корабля 4 рангу) має право:  

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;  
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б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової 

військової служби чергового звільнення з розташування військової 

частини чи корабля на берег;  

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 

5 нарядів. 

58. Командир батальйону (корабля 3 рангу) має право:  

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;  

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової 

військової служби чергового звільнення з розташування військової 

частини чи корабля на берег;  

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 

5 нарядів. 

Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир 

окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 

цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону 

(корабля 3 рангу), крім того, мають право накладати стягнення, 

зазначені у пунктах "д" - "ж" статті 59 цього Статуту.  

59. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади має право:  

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;  

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової 

військової служби чергового звільнення з розташування військової 

частини чи корабля на берег;  

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 

5 нарядів;  

д) позбавляти військового звання старший солдат (старший матрос);  

е) понижувати в посаді сержантів (старшин);  

є) понижувати у військовому званні на один ступінь від старшого 

сержанта (головного старшини) та нижче, в тому числі і з 

переведенням на нижчу посаду;  

ж) звільняти з військової служби за контрактом рядових (матросів), 

сержантів (старшин) за службовою невідповідністю. 

60. Командир дивізії, крім прав, наданих командирові бригади, полку 

(корабля 1 рангу), має право:  
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б) понижувати у військовому званні на один ступінь старшин 

(головних корабельних старшин), у тому числі і з переведенням на 

нижчу посаду;  

в) позбавляти військового звання сержантів (старшин);  

г) звільняти з військової служби за контрактом старшин (головних 

корабельних старшин) за службовою невідповідністю. 

61. Командувач військ оперативного командування, командир 

корпусу щодо підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин) 

користуються правом накладати дисциплінарні стягнення в повному 

обсязі цього Статуту.  

 

Дисциплінарні стягнення, які накладають на прапорщиків 

(мічманів) 

 

62. На прапорщиків (мічманів) можуть бути накладені такі стягнення:  

а) зауваження;  

б) догана;  

в) сувора догана;  

г) попередження про неповну службову відповідність;  

д) пониження в посаді 

е) пониження старших прапорщиків (старших мічманів) у 

військовому званні на один ступінь;  

є) звільнення з військової служби за службовою невідповідністю;  

ж) позбавлення військового звання прапорщик (мічман), старший 

прапорщик (старший мічман) із звільненням з військової служби у 

запас.  

 

Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні 

стягнення на підлеглих прапорщиків (мічманів) 

 

63. Командир взводу (групи), роти (корабля 4 рангу) має право 

робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану.  

64. Командир батальйону (корабля 3 рангу) має право робити 

зауваження, оголошувати догану, сувору догану.  
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Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир 

окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 

цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону 

(корабля 3 рангу), крім того, мають право накладати стягнення, 

визначене у пункті "б" статті 65.  

65. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади має право:  

а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;  

б) попереджувати про неповну службову відповідність.  

66. Командир дивізії має право:  

а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;  

б) попереджувати про неповну службову відповідність;  

в) понижувати у посаді.  

67. Командувач військ оперативного командування, командир 

корпусу щодо підлеглих прапорщиків (мічманів) користуються 

правом накладати дисциплінарні стягнення в повному обсязі цього 

Статуту.  

 

Дисциплінарні стягнення, які накладають на офіцерів 

 

68. На молодших та старших офіцерів можуть бути накладені такі 

дисциплінарні стягнення:  

а) зауваження;  

б) догана;  

в) сувора догана;  

г) попередження про неповну службову відповідність;  

д) пониження в посаді;  

е) пониження військового звання на один ступінь;  

є) звільнення з військової служби за службовою невідповідністю;  

ж) позбавлення військового звання.  

69. На вищих офіцерів можуть бути накладені такі дисциплінарні 

стягнення: 

а) зауваження;  

б) догана;  

в) сувора догана;  
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г) попередження про неповну службову відповідність;  

д) пониження у посаді.  

 

Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні 

стягнення на підлеглих офіцерів 

 

70. Командир роти (корабля 4 рангу), батальйону (корабля 3 рангу) 

щодо підлеглих офіцерів користується правом робити зауваження, 

оголошувати догану, сувору догану.  

Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир 

окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 

цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону 

(корабля 3 рангу), крім того, мають право попереджувати офіцерів 

про неповну службову відповідність.  

71. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади, дивізії щодо 

підлеглих офіцерів має право:  

а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;  

б) попереджувати про неповну службову відповідність.  

72. Командир корпусу, крім прав, якими наділено командира бригади, 

дивізії, має право щодо вищих офіцерів робити зауваження, 

оголошувати догану, сувору догану.  

73. Командувач військ оперативного командування має право:  

щодо офіцерів:  

а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;  

б) попереджувати про неповну службову відповідність;  

в) понижувати у посаді офіцерів від командирів батальйонів 

(кораблів 3 рангу), відповідних їм і нижчих;  

щодо генералів та адміралів:  

а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;  

б) попереджувати про неповну службову відповідність.  

74. Заступники Міністра оборони України, командувачі видів 

Збройних Сил України, крім прав, якими наділено командувача 

військ оперативного командування мають право понижувати у посаді 
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офіцерів від заступників командирів полків, старших помічників 

командирів кораблів 1 рангу, відповідних їм і нижчих.  

 

Накладення дисциплінарних стягнень в особливих випадках 

 

75. Начальники гарнізонів, старші морські начальники та начальники 

органів управління Військової служби правопорядку Збройних Сил 

України (далі - Служби правопорядку) в гарнізонах мають право 

накладати дисциплінарні стягнення на військовослужбовців у таких 

випадках:  

а) правопорушення пов'язане з порушенням правил гарнізонної або 

вартової служби;  

б) порушення громадського порядку або військової дисципліни 

вчинено за межами розташування військової частини;  

в) правопорушення вчинено під час перебування у відпустці, 

відрядженні, на лікуванні, на гауптвахті Служби правопорядку.  

76. Військові коменданти всіх найменувань на транспорті мають 

право накладати дисциплінарні стягнення на військовослужбовців за 

вчинені ними правопорушення під час пересування шляхами 

сполучення.  

77. Щодо військовослужбовців, які вчинили правопорушення, у 

випадках, зазначених у статтях 75 і 76 цього Статуту, начальники 

користуються такими дисциплінарними правами:  

начальники гарнізонів і старші морські начальники - владою, 

наданою їм за основною штатною посадою;  

начальники органів управління Служби правопорядку в гарнізонах і 

військові коменданти всіх найменувань на транспорті - владою на 

один ступінь вищою за права, надані їм відповідно до військового 

звання, передбаченого у штатах для посади, яку вони обіймають. 

78. Начальники, які наклали стягнення згідно із статтями 75 і 76 

цього Статуту, повідомляють про це командирів військових частин, в 

яких служать військовослужбовці, що вчинили правопорушення, та 

роблять відповідні записи у посвідченні про відпустку або в 

розпорядженні чи посвідченні про відрядження.  
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Після прибуття на місце постійної служби військовослужбовець 

зобов'язаний доповісти своєму безпосередньому командирові про 

накладене на нього дисциплінарне стягнення. Військовослужбовець, 

який не доповів про накладене на нього стягнення, несе 

дисциплінарну відповідальність.  

79. На прапорщиків, мічманів, офіцерів, які перебувають у запасі або 

відставці та носять військову форму одягу, за вчинення 

правопорушення, що ганьбить військову честь і гідність військового 

звання, накладається стягнення у вигляді позбавлення права носіння 

військової форми одягу.  

80. Прапорщики (мічмани), які перебувають у запасі чи відставці, 

можуть бути позбавлені права носіння військової форми одягу 

командувачем виду Збройних Сил України, командувачем військ 

оперативного командування.  

Молодші та старші офіцери, які перебувають у запасі або відставці, 

можуть бути позбавлені права носіння військової форми одягу 

наказом Міністра оборони України.  

81. Під час спільного виконання службових обов'язків 

військовослужбовцями, не підпорядкованими один одному, якщо їх 

службові стосунки не визначені командиром, старший з них за 

посадою, а за рівних посад - старший за військовим званням є 

начальником і користується дисциплінарною владою, наданою йому 

військовим званням або посадою, яку він обіймає.  

82. Якщо військовослужбовець порушує військову дисципліну чи 

громадський порядок у стані сп'яніння, або якщо особу затриманого 

військовослужбовця не можна встановити через відсутність у нього 

документів, начальник органу управління Служби правопорядку в 

гарнізоні має право затримати його і тримати на гауптвахті Служби 

правопорядку до однієї доби з моменту затримання до встановлення 

особи, а того, хто перебуває у стані сп'яніння, - до протвереження.  

За цей час начальник органу управління Служби правопорядку в 

гарнізоні вживає заходів щодо встановлення особи 

військовослужбовця, характеру вчиненого порушення військової 

дисципліни чи громадського порядку та, залежно від наслідків, діє 
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відповідно до статей 75, 77 та частини першої статті 78 цього 

Статуту.  

Військовослужбовця, який вчинив діяння з ознаками злочину, можна 

тримати на гауптвахті Служби правопорядку строком до 3 діб із 

сповіщенням протягом доби органів, які проводять попереднє 

(досудове) слідство, та органів прокуратури, начальника гарнізону і 

відповідного органу управління Служби правопорядку.  

 

Порядок накладення дисциплінарних стягнень 

 

83. На військовослужбовця, який порушує військову дисципліну або 

громадський порядок, можуть бути накладені лише ті дисциплінарні 

стягнення, які визначені цим Статутом і відповідають військовому 

званню військовослужбовця та дисциплінарній владі командира, що 

вирішив накласти на винну особу дисциплінарне стягнення.  

84. Прийняттю рішення командиром про накладення на підлеглого 

дисциплінарного стягнення може передувати службове 

розслідування. Воно проводиться з метою уточнення причин і умов, 

що сприяли вчиненню правопорушення, та ступеня вини.  

У кожному випадку вчинення корупційного правопорушення або 

невиконання військовими посадовими особами вимог Закону України 

"Про засади запобігання і протидії корупції" з метою виявлення 

причин та умов, що сприяли його вчиненню, службове розслідування 

призначається командиром самостійно або проводиться за його 

рішенням за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері 

протидії корупції. 

85. Службове розслідування призначається письмовим наказом 

командира, який вирішив притягти військовослужбовця до 

дисциплінарної відповідальності. Воно може бути проведено 

особисто командиром, доручено офіцерові чи прапорщикові 

(мічманові), а у разі вчинення правопорушення рядовим (матросом) 

чи сержантом (старшиною) - також сержантові (старшині).  

Заборонено проводити службове розслідування особам, які є 

підлеглими військовослужбовця, чиє правопорушення підлягає 
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розслідуванню, а також особам - співучасникам правопорушення або 

зацікавленим у наслідках розслідування. Розслідування проводиться 

за участю безпосереднього начальника військовослужбовця, який 

вчинив дисциплінарне правопорушення.  

Службове розслідування має бути завершене протягом одного місяця 

з дня його призначення командиром (начальником). У необхідних 

випадках цей термін може бути продовжено командиром 

(начальником), який призначив службове розслідування, або старшим 

командиром (начальником), але не більш як на один місяць.  

Якщо під час службового розслідування буде з'ясовано, що 

правопорушення військовослужбовця містить ознаки кримінального 

правопорушення, командир військової частини письмово повідомляє 

про це орган досудового розслідування. 

Якщо під час службового розслідування буде з'ясовано, що 

правопорушення військовослужбовця містить ознаки 

адміністративного корупційного правопорушення, чи одержано 

інформацію про вчинення такого правопорушення 

військовослужбовцем, командир військової частини зобов'язаний у 

межах своїх повноважень вжити заходів щодо припинення такого 

правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення 

відповідному прокуророві та спеціально уповноваженому суб'єктові у 

сфері протидії корупції. 

У разі якщо ознаки адміністративного корупційного правопорушення 

встановлено під час проведення службового розслідування стосовно 

військовослужбовця Збройних Сил України чи одержано інформацію 

про вчинення ним такого правопорушення, командир військової 

частини зобов'язаний у межах своїх повноважень вжити заходів щодо 

припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити 

про його вчинення відповідному прокуророві та начальникові 

відповідного органу управління Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України. 

86. Після розгляду письмової доповіді про проведення службового 

розслідування командир проводить бесіду з військовослужбовцем, 

який вчинив правопорушення. Якщо вину військовослужбовця 
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повністю доведено, командир приймає рішення про накладення 

дисциплінарного стягнення.  

Під час накладення дисциплінарного стягнення та обрання його виду 

враховується: характер та обставини вчинення правопорушення, його 

наслідки, попередня поведінка військовослужбовця, а також 

тривалість військової служби та рівень знань про порядок служби.  

87. Дисциплінарне стягнення має бути накладене не пізніше ніж за 10 

діб від дня, коли командирові (начальникові) стало відомо про 

правопорушення, а у разі провадження службового розслідування - 

протягом місяця від дня його закінчення. Під час накладення 

дисциплінарного стягнення командир не має права принижувати 

гідність підлеглого. 

871. Військовослужбовець, який повідомив про порушення вимог 

Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншим 

військовослужбовцем, не може бути звільнений з посади або із 

служби чи змушений до звільнення або притягнутий до 

дисциплінарної відповідальності у зв'язку з таким повідомленням. 

Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної 

відповідальності військовослужбовця оскаржується в установленому 

законом порядку. 

88. Військовослужбовець, який вважає, що не вчинив 

правопорушення, має право протягом місяця з часу накладення 

дисциплінарного стягнення подати скаргу старшому командирові або 

звернутися до суду у визначений законом строк.  

89. Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, 

який входить до складу добового наряду (виконує бойове 

чергування), за правопорушення, вчинені ним під час несення 

служби, здійснюється після зміни з наряду (бойового чергування) чи 

після заміни його іншим військовослужбовцем.  

90. Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, 

який перебуває у стані сп'яніння, та отримання від нього пояснень 

проводиться після його протвереження.  

91. Заборонено за одне правопорушення накладати кілька 

дисциплінарних стягнень або поєднувати одне стягнення з іншим, 
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накладати стягнення на весь особовий склад підрозділу замість 

покарання безпосередньо винних осіб.  

911. Військовослужбовець, стосовно якого винесено постанову про 

притягнення його як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням 

публічних послуг, та/або пов'язаного із зловживанням своїм 

службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання 

повноважень у порядку, визначеному законом, до розгляду справи 

судом. Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про 

адміністративне корупційне правопорушення, може бути 

відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням 

командира до закінчення розгляду справи судом. 

92. Якщо командир за тяжкістю вчиненого підлеглим 

правопорушення визнає надану йому дисциплінарну владу 

недостатньою для покарання військовослужбовця, він порушує 

клопотання про накладення стягнення на винну особу владою 

старшого командира.  

За перевищення наданої дисциплінарної влади командир несе 

відповідальність відповідно до законів України.  

93. Старший командир не має права скасовувати або пом'якшувати 

дисциплінарні стягнення, накладені молодшим командиром, з 

причини суворості стягнення, якщо останній не перевищив наданої 

йому влади.  

94. Старший командир має право скасовувати дисциплінарні 

стягнення, накладені молодшим командиром, якщо він визнає, що 

стягнення не відповідає тяжкості вчиненого правопорушення, та 

накладати своєю владою більш суворі стягнення.  

95. Старший командир зобов'язаний не менш як один раз на три 

місяці контролювати стан дисциплінарної практики та вживати 

заходів щодо запобігання порушенням військової дисципліни.  
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Порядок виконання дисциплінарних стягнень 

 

96. Дисциплінарне стягнення виконується, як правило, негайно, а у 

виняткових випадках - не пізніше ніж за три місяці від дня його 

накладення. Після закінчення зазначеного строку стягнення не 

виконується, а лише заноситься до службової картки 

військовослужбовця.  

Особи, з вини яких не було виконане стягнення, несуть 

дисциплінарну відповідальність.  

У разі подання скарги старшому начальникові виконання 

дисциплінарного стягнення не зупиняється до надходження від нього 

розпорядження про скасування цього стягнення. 

97. Про накладені дисциплінарні стягнення оголошується:  

рядовим (матросам) - особисто чи перед строєм;  

сержантам (старшинам) - особисто, на нараді чи перед строєм 

сержантів (старшин);  

офіцерському складу та військовослужбовцям військової служби за 

контрактом - особисто, у письмовому розпорядженні, на нараді чи 

перед строєм військовослужбовців, які мають військові звання 

(обіймають посади) не нижче за військове звання (посаду) 

військовослужбовця, що вчинив правопорушення. 

Крім того, дисциплінарні стягнення можуть оголошуватися в 

письмовому наказі.  

Оголошувати дисциплінарні стягнення командирам у присутності 

підлеглих заборонено.  

98. Під час оголошення дисциплінарного стягнення до відома 

військовослужбовця доводять, в чому полягає порушення ним 

військової дисципліни чи громадського порядку.  

99. Рядові (матроси) та курсанти перших курсів військових 

навчальних закладів, призначені поза чергою в наряд на роботу, 

залучаються до виконання робіт у своєму підрозділі або у військовій 

частині в будь-які дні тижня у вільний від занять час. Тривалість 

виконання одного наряду на роботу не повинна перевищувати 8 

годин на добу. Роботи виконуються від підйому до відбою.  
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100. Пониження в посаді військовослужбовців, пониження у 

військових званнях здійснюються за наказом того командира, якому 

надано право призначати на ці посади та присвоювати військові 

звання.  

101. Забороняється зривання погонів, зрізання нашивок та інші дії, 

що принижують гідність військовослужбовців. Під час оголошення 

стягнення про пониження у військовому званні військовослужбовцю 

надається час для заміни відповідних знаків розрізнення.  

102. Попередження про неповну службову відповідність 

застосовується одноразово і накладається наказом посадової особи, 

якій цим Статутом надано таке право.  

Якщо протягом року після накладення цього стягнення 

військовослужбовець не виправив своєї поведінки зразковим 

виконанням військового обов'язку і стягнення не відіграло своєї ролі, 

командир приймає рішення про переміщення військовослужбовця на 

нижчу посаду чи звільнення з військової служби. Подання 

відповідних документів здійснюється в установленому порядку.  
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3.2. ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

 

Про затвердження Інструкції про порядок проведення 

службового розслідування у Збройних Силах України 

Наказ Міністра оборони України  

від 15 березня 2004 року N 82  

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

30 березня 2004 р. за N 385/8984  

Із змінами і доповненнями, внесеними  

наказом Міністерства оборони України  

від 18 листопада 2011 року N 714 

З метою застосування єдиного порядку проведення службового 

розслідування стосовно військовослужбовців у Збройних Силах 

України НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення службового 

розслідування у Збройних силах України, що додається.  

2. Наказ розіслати до окремої військової частини.  

   

Міністр оборони України  Є. К. Марчук  

 

 

   

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністра оборони України  

від 15 березня 2004 р. N 82  

Зареєстровано  

в Міністерстві юстиції України  

30 березня 2004 р. за N 385/8984  
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ІНСТРУКЦІЯ 

про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах 

України 

 

1. Загальні положення 

1.1. Ця Інструкція визначає підстави, порядок призначення і 

проведення службового розслідування стосовно військовослужбовців 

Збройних Сил України, які допустили правопорушення (порушення 

військової дисципліни та громадського порядку).  

1.2. Службове розслідування проводиться у разі:  

невиконання або неналежного виконання військовослужбовцем 

службових обов'язків, що загрожувало життю і здоров'ю особового 

складу, цивільного населення або заподіяло матеріальну чи моральну 

шкоду;  

невиконання або недбалого ставлення до виконання вимог 

наказів та інших керівних документів, що могло негативно вплинути 

чи вплинуло на стан боєздатності, бойової готовності підрозділу чи 

військової частини;  

неправомірного застосування військовослужбовцем фізичної 

сили, зброї або інших засобів ураження до інших 

військовослужбовців чи цивільного населення;  

порушення правил несення вартової (вахтової) або внутрішньої 

служби, що могло спричинити тяжкі наслідки;  

недозволеного розголошення змісту або втрати службових 

документів.  

Службове розслідування може проводитися і в інших випадках з 

метою уточнення причин та умов, що сприяли правопорушенню, та 

встановлення ступеня вини посадових осіб.  

У разі виявлення ознак злочину негайно повідомляються 

відповідний військовий прокурор, начальник органу управління 

Служби правопорядку та орган, який проводить досудове слідство.  

1.3. Рішення про проведення службового розслідування 

приймається командиром (начальником), який має право видавати 

письмові накази та накладати на підлеглого дисциплінарне стягнення.  
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Інші посадові особи у разі необхідності клопочуть за 

підпорядкованістю про призначення службового розслідування.  

Міністр оборони України та начальник Генерального штабу 

Збройних Сил України та їх заступники можуть призначати службові 

розслідування безпосередньо або доручати їх проведення 

підпорядкованим посадовим особам.  

У разі скоєння правопорушення військовослужбовцями 

Збройних Сил України і непроведення службового розслідування з 

будь-яких причин відповідним командиром (начальником) або 

проведення його неповно чи необ'єктивно службові розслідування 

згідно з завданнями та функціями, визначеними військовими 

статутами Збройних Сил України, Законом України "Про Військову 

службу правопорядку у Збройних Силах України", можуть 

проводитися також за письмовими наказами начальників органів 

управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України.  

1.4. Посадові особи у разі виявлення правопорушення 

зобов'язані негайно повідомити про це командира (начальника), до 

компетенції якого входить призначення розслідування.  

1.5. Службове розслідування призначається письмовим наказом 

командира (начальника), який вирішив притягнути 

військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності. У наказі 

зазначаються підстави для призначення розслідування, особа (якщо 

вона встановлена), стосовно якої воно має бути проведено, термін 

проведення та посадові особи, яким доручено його провадження.  

Службове розслідування може бути проведено особисто 

командиром (начальником) чи доручено іншій посадовій особі.  

У разі потреби залучення фахівців до проведення службового 

розслідування командиром (начальником) призначається комісія у 

складі групи фахівців на чолі з головою комісії, про що оголошується 

в наказі.  

1.6. Службове розслідування має бути завершено протягом 

одного місяця з дня його призначення командиром (начальником). У 

необхідних випадках цей термін може бути продовжено посадовою 
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особою, якою він призначений, або старшим начальником, але не 

більше як на один місяць.  

У термін службового розслідування не включається час 

перебування військовослужбовця, стосовно якого проводиться 

розслідування, у відпустці або на лікуванні.  

1.7. До участі у проведенні розслідування не повинні залучатися 

особи, які є підлеглими військовослужбовця, чиє правопорушення 

підлягає розслідуванню, а також особи, які особисто зацікавлені в 

його результатах.  

1.8. Розслідування нещасних випадків, професійних 

захворювань, аварій та авіаційних подій проводиться у терміни, 

визначені відповідно до Інструкції про розслідування та облік 

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних 

Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 6 

лютого 2001 року N 36, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 23 лютого 2001 року за N 169/5360, та Положення про 

порядок класифікацій, розслідування авіаційних подій та подання 

донесень про них у Збройних Силах України, введеного у дію 

наказом Міністра оборони України від 20 листопада 1995 року N 303.  

Службові розслідування за фактами розголошення секретної 

інформації, втрати її матеріальних носіїв проводяться з дотриманням 

вимог щодо забезпечення режиму секретності.  

2. Порядок проведення службового розслідування 

2.1. Особам, які проводять службове розслідування, надається 

право:  

отримувати від військовослужбовців та працівників усні чи 

письмові пояснення, необхідні документи, довідки, консультативні та 

експертні висновки;  

ознайомлюватися і вивчати, в тому числі з виїздом на місце 

події, відповідні документи, у разі потреби знімати з них копії та 

долучати до матеріалів службового розслідування;  

отримувати інформацію, пов'язану із службовим 

розслідуванням, від юридичних і фізичних осіб з дотриманням вимог 
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чинного законодавства на підставі запиту посадової особи, яка 

призначила службове розслідування.  

2.2. Посадові особи Збройних Сил України зобов'язані надавати 

правдиві письмові пояснення по суті предмета розслідування та 

поставлених їм питань, пред'являти відповідні документи чи 

матеріали.  

Особа, стосовно якої проводиться службове розслідування, має 

право давати усні та письмові пояснення, робити заяви, подавати 

документи і порушувати клопотання про витребування та залучення 

нових документів, опитування відповідних осіб, проведення 

додаткових ревізій.  

2.3. У разі відмови надати пояснення військовослужбовцем, 

стосовно якого проводиться службове розслідування, посадовою 

особою, що його проводить, складається відповідна довідка. Зміст 

такої довідки засвідчується підписами двох свідків цього факту.  

2.4. Розслідування та його результати оформляються письмово. 

За погодженням з особами, які опитуються, їх пояснення можуть 

фіксуватися технічними засобами. Такі пояснення оформляються 

надалі у письмовому вигляді і підписуються опитуваним.  

3. Предмет службового розслідування 

Розслідуванням повинно бути встановлено:  

наявність чи відсутність події, з приводу якої було призначено 

розслідування, та її обставини (час, місце) і наслідки;  

осіб, з вини яких трапилася подія, та осіб, дії чи бездіяльність 

яких сприяли шкідливим наслідкам або створювали загрозу для їх 

спричинення;  

наявність причинного зв'язку між подією, з приводу якої було 

призначено службове розслідування, та неправомірними діями 

військовослужбовця;  

конкретні неправомірні дії військовослужбовця, яким вчинено 

правопорушення;  

вимоги чинного законодавства чи інших нормативно-правових 

актів та керівних документів, які було порушено;  

ступінь вини кожної з осіб, причетних до правопорушення;  
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форму вини (навмисно чи з необережності) та мотиви 

протиправної поведінки військовослужбовця і його ставлення до 

скоєного;  

умови та причини, що сприяли правопорушенню;  

чи вчинено правопорушення під час виконання 

військовослужбовцем службових обов'язків.  

4. Оформлення результатів розслідування 

4.1. За результатами службового розслідування складається акт, 

у якому, крім положень, що визначені пунктом 3 цієї Інструкції, 

обов'язково зазначаються:  

посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, рік 

народження, освіта, термін військової служби та термін перебування 

на останній посаді особи, стосовно якої проведено службове 

розслідування;  

підстави службового розслідування;  

час, місце, суть порушення, який нормативний акт порушено 

(його назва, дата прийняття);  

обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність чи 

знімають вину;  

заперечення, заяви та клопотання особи, стосовно якої 

проведено службове розслідування, мотиви їх відхилення чи підстави 

для задоволення;  

пропозиція щодо притягнення винних осіб до відповідальності;  

інші заходи, які пропонується здійснити.  

4.2. Акт службового розслідування підписується особами, якими 

воно проводилося. Кожен учасник розслідування має право викласти 

свою окрему думку.  

4.3. Після підписання акт службового розслідування подається 

на розгляд посадовій особі, яка призначила розслідування. До акта 

додаються всі матеріали розслідування.  

Посадова особа, яка призначала службове розслідування, 

проводить бесіду з військовослужбовцем, стосовно якого воно 

проводилось. 
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(пункт 4.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом 

 Міністерства оборони України від 18.11.2011 р. N 714) 

За результатами бесіди оформляється аркуш бесіди із 

зазначенням дати її проведення, а також заперечень, прохань 

(побажань) особи, стосовно якої проведено службове розслідування. 

Аркуш бесіди підписується особою, яка проводила бесіду, 

військовослужбовцем, з яким вона проводилась, присутніми 

посадовими особами та його безпосереднім начальником. 

(пункт 4.3 доповнено абзацом третім згідно з наказом 

 Міністерства оборони України від 18.11.2011 р. N 714) 

У разі ухилення військовослужбовця від проведення бесіди або 

відмови підписати аркуш бесіди посадовою особою в ньому робиться 

відповідний запис про відмову. 

(пункт 4.3 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом 

 Міністерства оборони України від 18.11.2011 р. N 714) 

Аркуш бесіди зберігається з матеріалами службового 

розслідування. 

(пункт 4.3 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом 

 Міністерства оборони України від 18.11.2011 р. N 714) 

4.4. У разі, якщо службове розслідування проводилося органом 

Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, акт та 

матеріали службового розслідування передаються на розгляд 

відповідним командирам (начальникам).  

5. Прийняття рішення за результатами розслідування 

5.1. Посадова особа, яка призначала службове розслідування, 

розглядає у 10-денний термін акт та всі інші матеріали службового 

розслідування і приймає відповідне рішення.  

5.2. Про прийняте рішення повідомляється військовослужбовцю, 

стосовно якого проводиться службове розслідування, а у випадках, 

передбачених пунктом 4.4. цієї Інструкції, також начальнику органу 

управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України.  

5.3. Притягнення військовослужбовця за результатами 

службового розслідування до відповідальності здійснюється згідно з 
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вимогами чинного законодавства. Дисциплінарне стягнення 

накладається у терміни, визначені Дисциплінарним статутом 

Збройних Сил України.  

5.4. Якщо під час службового розслідування буде з'ясовано, що 

правопорушення військовослужбовця чи іншої особи містить ознаки 

злочину, питання про порушення кримінальної справи вирішується 

відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України.  

5.5. Рішення за результатами службового розслідування може 

бути оскаржено зацікавленими особами в порядку, встановленому 

розділом 5 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.  

5.6. Особи, які проводять службове розслідування, несуть 

персональну відповідальність за всебічне повне, своєчасне й 

об'єктивне його проведення та додержання законності під час 

провадження.  

   

Начальник Військової служби  

правопорядку у  

Збройних Силах України -  

начальник Головного управління  

Військової служби правопорядку  

Збройних Сил України 

полковник  

  

  

  

  

  

  

С. Ф. Глєбов 
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3.3. ЗРАЗОК АКТУ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Начальнику Військового інституту 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

 

 

 

 

Акт службового розслідування 

 

Відповідно до наказу начальника Військового інституту від 

___.___.___ №____ „Про призначення службового розслідування”, 

керуючись Інструкцією про порядок проведення службового 

розслідування у Збройних Силах України, затвердженої наказом 

Міністра оборони України від 15.03.04 №82 мною, 

________________________________________________________ 
(ПІБ) 

у період з ___.___.___ по ___.___.___ проведено службове 

розслідування за фактом 

____________________________________________________________ 

на підставі 

________________________________________________________. 
(рапорт, зава, акт, лист, інше) 

 

У результаті службового розслідування встановлено наступне: 

 

1. Наявність чи відсутність події, з приводу якої було 

призначено розслідування, та її обставини (час, місце) і наслідки (час, 

місце, суть порушення).  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Осіб, з вини яких трапилася подія, та осіб, дії чи 

бездіяльність яких сприяли шкідливим наслідкам або створювали 

загрозу для їх спричинення (посада, військове звання, прізвище, ім'я 

та по батькові, рік народження, освіта, термін військової служби та 

термін перебування на останній посаді особи, стосовно якої 

проведено службове розслідування)_____________________________ 

___________________________________________________________. 
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3. Наявність причинного зв'язку між подією, з приводу якої 

було призначено службове розслідування, та неправомірними діями 

військовослужбовця__________________________________________ 

___________________________________________________________. 

 

4. Конкретні неправомірні дії військовослужбовця, яким 

вчинено правопорушення______________________________________ 

___________________________________________________________. 

 

5. Вимоги чинного законодавства чи інших нормативно-

правових актів та керівних документів, які було порушено (який 

нормативний акт порушено (його назва, дата 

прийняття)__________________________________________________  

___________________________________________________________. 

 

 

6. Ступінь вини кожної з осіб, причетних до 

правопорушення_____________________________________________

___________________________________________________________. 

  

7. Форму вини (навмисно чи з необережності) та мотиви 

протиправної поведінки військовослужбовця і його ставлення до 

скоєного____________________________________________________  

___________________________________________________________. 

 

8. Умови та причини, що сприяли правопорушенню (також 

вказуються обставини, що пом'якшують або обтяжують 

відповідальність чи знімають вину)_____________________________  

___________________________________________________________. 

 

9. Чи вчинено правопорушення під час виконання 

військовослужбовцем службових обов'язків______________________ 

___________________________________________________________. 

 

10. Заперечення, заяви та клопотання особи, стосовно якої 

проведено службове розслідування, мотиви їх відхилення чи підстави 

для задоволення____________________________________________. 
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11. Пропозиція щодо притягнення винних осіб до 

відповідальності_____________________________________________

___________________________________________________________. 

 

12. Інші заходи, які пропонується здійснити 

____________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

Додатки: 

1._____________________________________________________. 

2._____________________________________________________. 

3._____________________________________________________. 

 

 

Посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище особи, яка 

проводила службове розслідування. 

 

 

Дата. 
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3.4. ЗРАЗОК ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАННЯ ПРОТИПРАВНИМ ТА 

СКАСУВАННЯ НАКАЗУ ПРО НАКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО 

СТЯГНЕННЯ 

 

 До Староміського районного суду  

м. Петрівськ 

00000, м. Петрівськ, вул. Реформаторів, 25 

 

Позивач: Іваненко Андрій Петрович 

12345, м. Петрівськ, вул. Танкова, 9  

кв. 50 

тел. 099 222 32 22  

Відповідач: Командир військової частини А1111 

полковник Петренко Іван Іванович  

00000, м. Петрівськ, вул. Космічна, 2. 

тел. 032 5467 32 98 
 

 

 

Позовна заява 

про визнання протиправним та скасування наказу 

про накладення дисциплінарного стягнення 
 

Відповідно до наказу Міністра оборони України від 11.01.11    

№ 68 я, Іваненко Андрій Петрович був призначений на посаду 

інженера вузла радіозв’язку у військовій частині А1111. 

Відповідно до наказу командира військової частини А1111 від 

19.05.11 № 279 на мене було накладено дисциплінарне стягнення у 

вигляді «СУВОРА ДОГАНА» за невихід без поважних причин на 

службу, з чим я не погоджуюсь, вважаючи  цей наказ протиправним, 

який підлягає скасуванню, так як винесений всупереч вимогам  ст. 84, 

86, 87  Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.  

Відповідно до ст. 87 Дисциплінарного статуту дисциплінарне 

стягнення має бути накладене не пізніше ніж за 10 діб від дня, коли 

командирові (начальникові) стало відомо про правопорушення. 

05.05.11 я був відсутній на службі у зв’язку з тим, що мій 

безпосередній начальник майор Федун А.Р. надав мені день 

відпочинку за вихід на службу у вихідний день. 

Командиру військової частини стало відомо про те, що я був 

відсутній на службі 06.05.11, отже дисциплінарне стягнення могло 

бути накладено не пізніше 16.05.11. 
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Відповідно до ст. 84 Дисциплінарного статуту прийняттю 

рішення командиром про накладення на підлеглого дисциплінарного 

стягнення може передувати службове  розслідування. Воно  

проводиться  з  метою  уточнення  причин і умов,  що сприяли 

вчиненню правопорушення, та ступеня вини.  

У порушення ст. 84 Дисциплінарного статуту за фактом моєї 

відсутності на службі 05.05.11 службове розслідування проведено не 

було, що позбавило мене можливості надати пояснення та доповісти 

причини відсутності на службі.  

Відповідно до ч. 2 ст. 86 Дисциплінарного статуту під час  

накладення дисциплінарного стягнення та обрання його виду 

враховується:  характер та обставини вчинення правопорушення, 

його  наслідки,  попередня  поведінка військовослужбовця,  а також 

тривалість військової служби та рівень знань про порядок служби. 

Командиром військової частини в порушення вимог ч. 2 ст. 86 

Дисциплінарного статуту під час накладення на мене 

дисциплінарного стягнення не були враховані характер та обставини 

вчинення правопорушення, його  наслідки,  попередня  поведінка 

військовослужбовця,  а також тривалість військової служби та рівень 

знань про порядок служби.  

Враховуючи вищенаведені обставини, порушення порядку 

накладення дисциплінарних стягнень, керуючись ст. 6, 49 Кодексу 

адміністративного судочинства України,  

 

ПРОШУ: 

 

Визнати наказ командира військової частини А1111 від 19.05.11 

№ 279 про накладення на мене дисциплінарного стягнення у вигляді 

«СУВОРА ДОГАНА» за невихід без поважних причин на службу до 

мене, Іваненка Андрія Петровича, інженера вузла радіозв’язку 

неправомірним та скасувати його. 

 

Додатки: 

 

Дата                        Підпис 
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РОЗДІЛ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

ЗА КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ 

4.1. ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ 

 

Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в 

публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування 

завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, 

шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних 

осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 

 

Розділ I 

Загальні положення 

 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

безпосереднє підпорядкування - відносини прямої організаційної або 

правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі 

через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, 

звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних 

стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням; 

близькі особи - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, 

онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно 

проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та 

обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього 

Закону; 

конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами особи 

та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на 

об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на 

вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових 

повноважень; 

корупційне правопорушення - умисне діяння, що містить ознаки 

корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього 
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Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, 

цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність; 

корупція - використання особою, зазначеною в частині першій статті 

4 цього Закону, наданих їй службових повноважень та пов'язаних із 

цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб 

або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди 

особі, зазначеній в частині першій статті 4 цього Закону, або на її 

вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю 

особу до протиправного використання наданих їй службових 

повноважень та пов'язаних із цим можливостей; 

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, 

пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те 

підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно 

чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову; 

члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які 

перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно 

проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та 

обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не 

перебувають у шлюбі. 

 

Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції 

1. Відносини, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції, 

регулюються цим Законом, іншими законами і міжнародними 

договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною 

Радою України, а також прийнятими на їх виконання іншими 

нормативно-правовими актами. 

2. Дія цього Закону та передбачені ним обмеження поширюються на 

всіх осіб, визначених суб'єктами відповідальності за корупційні 

правопорушення, у межах, установлених цим Законом. 
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Стаття 3. Основні принципи запобігання і протидії корупції 

1. Діяльність із запобігання і протидії корупції ґрунтується на 

принципах: 

верховенства права; 

законності; 

комплексного здійснення правових, політичних, соціально-

економічних, інформаційних та інших заходів; 

пріоритетності запобіжних заходів; 

невідворотності відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень; 

відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування; 

участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, 

державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких 

заходів; 

забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, 

відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним 

правопорушенням. 

 

Стаття 4. Суб'єкти відповідальності за корупційні 

правопорушення 

1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є: 

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: 

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший 

заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-

прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, 

інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять 

до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова 

Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова 

Національного банку України, Голова Рахункової палати, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим; 
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б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, депутати місцевих рад; 

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 

г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших 

утворених відповідно до законів військових формувань; 

ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, 

Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, 

Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а 

також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні 

(під час виконання ними цих функцій); 

д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, 

державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів 

цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України, податкової міліції; 

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки 

України, дипломатичної служби, митної служби, державної 

податкової служби; 

є) члени Центральної виборчої комісії; 

ж) посадові та службові особи інших органів державної влади; 

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: 

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені 

в пункті 1 частини першої цієї статті, але одержують заробітну плату 

за рахунок державного чи місцевого бюджету; 

б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами 

місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, 

нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, 

незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді 

під час виконання ними цих функцій, інші особи в установлених 

законом випадках); 

в) посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в 

законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, 
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в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції 

держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або 

державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, 

які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори 

в іноземних державах у порядку, альтернативному до судового; 

г) посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної 

організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією 

діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських 

асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи 

міжнародних судів; 

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-

господарських обов'язків, або особи, спеціально уповноважені на 

виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону; 

4) посадові особи юридичних осіб, фізичні особи - у разі одержання 

від них особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини першої цієї 

статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди. 

 

Стаття 5. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і 

протидії корупції 

1. Президент України, Верховна Рада України, органи прокуратури 

України здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції в 

межах повноважень, визначених Конституцією України. 

2. Органи державної влади здійснюють заходи щодо запобігання і 

протидії корупції або беруть участь у їх здійсненні у межах 

повноважень, визначених законами та іншими виданими на їх основі 

нормативно-правовими актами. 

3. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу органів 

виконавчої влади щодо запобігання і протидії корупції відповідно до 

Конституції і законів України, актів Президента України. 

4. Координацію реалізації органами виконавчої влади визначеної 

Президентом України антикорупційної стратегії здійснює спеціально 

уповноважений орган з питань антикорупційної політики, який 
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утворюється Президентом України і діє відповідно до вимог, 

встановлених законом. 

5. Спеціально уповноважені суб'єкти безпосередньо здійснюють у 

межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та 

розслідування корупційних правопорушень (далі - спеціально 

уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції). 

Спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є 

органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з 

організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, 

податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю Служби безпеки України, Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України, підрозділи внутрішньої 

безпеки митних органів, якщо інше не передбачено законом. 

Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії 

корупції здійснюють у межах наданих повноважень, визначених 

законами, Генеральний прокурор України та підпорядковані йому 

прокурори. 

6. Суб'єктами, які беруть участь у запобіганні, виявленні, а в 

установлених законом випадках - у здійсненні заходів щодо 

припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених 

прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а 

також в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні 

здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у 

міжнародному співробітництві в цій сфері, є: 

1) уповноважені підрозділи органів державної влади; 

2) місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування; 

3) підприємства, установи, організації незалежно від 

підпорядкованості та форми власності, їх посадові та службові особи, 

а також громадяни, об'єднання громадян за їх згодою. 

7. Посадові і службові особи органів державної влади, посадові особи 

місцевого самоврядування, юридичних осіб, їх структурних 

підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення чи 

одержання інформації про вчинення такого правопорушення 
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працівниками відповідних органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, юридичних осіб, їх структурних 

підрозділів зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів 

щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово 

повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у 

сфері протидії корупції. 

 

Розділ II 

Загоди спрямовані на запобігання і протидію корупцію 

 

Стаття 6. Обмеження щодо використання службового становища 

1. Особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 частини першої статті 4 цього 

Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження 

та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної 

вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди 

для себе чи інших осіб, у тому числі: 

1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у 

здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, 

субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому 

числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти); 

2) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи; 

3) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування або посадових осіб; 

4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам 

у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових 

актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) 

висновків. 

 

Стаття 7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності 

1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього 

Закону, забороняється: 

1) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю 

(крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 
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інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не 

передбачено Конституцією або законами України; 

2) входити до складу органу управління чи наглядової ради 

підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку 

(крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями 

(частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та 

представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді 

товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського 

товариства), якщо інше не передбачено Конституцією або законами 

України. 

2. У разі якщо Конституцією і законами України для окремих посад 

встановлено спеціальні обмеження щодо сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності, то їх додержання забезпечується за 

спеціальними процедурами. 

3. Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, не 

поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої 

повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої 

ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на 

постійній основі), народних засідателів і присяжних. 

 

Стаття 8. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) 

1. Особам, зазначеним у пункті 1 та підпунктах "а", "б" пункту 2 

частини першої статті 4 цього Закону, забороняється безпосередньо 

або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних 

або фізичних осіб: 

1) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що 

приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її 

сприяння іншими посадовими особами та органами; 

2) якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в 

підпорядкуванні такої особи. 

2. Особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах "а", "б" пункту 2 частини 

першої статті 4 цього Закону, можуть приймати дарунки, які 

відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, та 
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пожертви, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, 

якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків 

мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття 

дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків 

(пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, - однієї 

мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року. 

Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості дарунків 

(пожертв) не поширюється на дарунки (пожертви), які: 

1) даруються (здійснюються) близькими особами; 

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, 

загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси. 

3. Дарунки, одержані особами, зазначеними у пункті 1 та підпунктах 

"а", "б" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, як подарунки 

державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, 

державним або комунальним установам чи організаціям, є відповідно 

державною або комунальною власністю і передаються органу, 

установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

 

Стаття 9. Обмеження щодо роботи близьких осіб 

1. Особи, зазначені у підпунктах "а", "в" - "ж" пункту 1 та підпункті 

"а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, не можуть мати у 

безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути 

безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням 

повноважень близьким їм особам. 

Особи, зазначені у підпунктах "а", "в" - "ж" пункту 1 та підпункті "а" 

пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані 

повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, 

про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. 

Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються 

на: 

1) народних засідателів і присяжних; 

2) близьких осіб, які безпосередньо підпорядковані один одному у 

зв'язку з перебуванням кожного з них на виборній посаді; 
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3) осіб, які працюють у сільській місцевості, гірських населених 

пунктах; 

4) осіб, які працюють в галузі освіти, науки, культури, охорони 

здоров'я, фізичної культури та спорту; 

5) інших осіб, визначених законом. 

2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини 

першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають 

заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. 

Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, 

відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту 

виникнення обставин підлягають переведенню в установленому 

порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування. 

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у 

підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади. 

3. Особам, зазначеним у підпунктах "а", "в" - "ж" пункту 1 та 

підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону (крім 

народних засідателів і присяжних), забороняється брати участь у 

роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо 

призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб 

впливати на прийняття такого рішення. 

 

Стаття 10. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або 

припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, 

місцевого самоврядування 

1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої 

статті 4 цього Закону, які звільнилися з посади або іншим чином 

припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення 

забороняється: 

1) укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у 

сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи 

організаціями незалежно від форми власності, якщо особи, зазначені 

в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення 
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виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи 

прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, 

установ чи організацій; 

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх 

інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням 

службових повноважень, крім випадків, установлених законом; 

3) представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в 

тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган 

(органи), в якому (яких) вони працювали. 

 

Стаття 11. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на 

зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування 

1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у 

пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону (крім кандидатів на 

пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, 

кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів), 

проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, 

поданих особисто. 

Організація проведення спеціальної перевірки покладається на 

керівника (заступника керівника) органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує 

особа, крім випадків, установлених законом. 

До проведення спеціальної перевірки залучаються спеціально 

уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби - 

інші центральні органи виконавчої влади. 

2. Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка 

претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 частини першої 

статті 4 цього Закону (крім кандидатів на пост Президента України, 

кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на 

посади сільських, селищних, міських голів), зокрема щодо: 
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1) притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі 

за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, 

погашення; 

2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним 

стягненням за корупційні правопорушення; 

3) достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, 

доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру; 

4) наявності в особи корпоративних прав; 

5) стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого 

звання, підвищення кваліфікації. 

3. Спеціальна перевірка проводиться у п'ятнадцятиденний строк за 

письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади. 

У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на 

посаду не розглядається. 

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту 

подання претендентом на посаду неправдивих відомостей про себе 

посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на 

цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду, 

а також протягом трьох робочих днів повідомляє про виявлений факт 

правоохоронні органи для реагування в установленому законом 

порядку, крім випадків, визначених законом. 

Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду з підстави, 

зазначеної в абзаці третьому цієї частини, може бути оскаржено до 

суду. 

Порядок організації проведення спеціальної перевірки 

затверджується Президентом України. 

4. Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на 

зайняття посади, подає до відповідного органу: 

1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки; 

2) автобіографію; 

3) копію документа, який посвідчує особу; 

4) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 

характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону; 

5) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені; 
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6) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою 

Міністерством охорони здоров'я України; 

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або 

військовозобов'язаних); 

8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності). 

5. Після одержання письмової згоди особи, яка претендує на зайняття 

посади, на проведення спеціальної перевірки орган, на посаду в 

якому претендує особа, не пізніше наступного дня надсилає до 

відповідних органів державної влади, до компетенції яких належить 

проведення спеціальної перевірки відомостей, передбачених у 

частині другій цієї статті, запит про перевірку відомостей щодо 

особи, яка претендує на зайняття відповідної посади. 

Запит підписує керівник органу, на посаду в якому претендує особа, а 

в разі його відсутності - особа, яка виконує обов'язки керівника, або 

один з його заступників відповідно до розподілу функціональних 

обов'язків. 

До запиту додаються копії документів, зазначених у частині четвертій 

цієї статті. 

6. Інформація про результати спеціальної перевірки, підписана 

керівником органу, що здійснював перевірку, а в разі його відсутності 

- особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника 

органу відповідно до розподілу функціональних обов'язків, подається 

до органу, який надіслав відповідний запит, у семиденний строк з 

дати надходження запиту. 

Орган, на посаду в якому претендує особа, на підставі одержаної 

інформації готує довідку про результати спеціальної перевірки. 

Особи, щодо яких проведена спеціальна перевірка, мають право на 

ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки та в 

разі незгоди з результатами перевірки можуть подавати зазначеним 

органам свої зауваження у письмовій формі. 

7. Інформація про результати спеціальної перевірки та документи 

щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять 

відомостей, що становлять державну таємницю. Такі документи 

зберігаються в порядку, встановленому відповідно до закону. 
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Стаття 12. Фінансовий контроль 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої 

статті 4 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за 

місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і 

зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що 

додається до цього Закону. 

Особи, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи 

(служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за минулий рік через перебування у відпустці 

у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через 

тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під 

вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня. Особи, 

які не подали декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за минулий рік із зазначених причин і 

звільняються з цього місця роботи, зобов'язані подати таку 

декларацію до розірвання трудового договору. 

2. Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і 

зобов'язання фінансового характеру за минулий рік Президента 

України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів 

України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів 

України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та 

суддів Верховного Суду України, голів та суддів вищих 

спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України та 

його заступників, Голови Національного банку України, Голови 

Рахункової палати, Голови та членів Вищої ради юстиції, членів 

Центральної виборчої комісії, Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, Голови та членів Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України, керівників інших органів державної влади та 

їх заступників, членів колегіальних органів державної влади (комісій, 

рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників, 

підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом 

опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 
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3. У разі відкриття особою, зазначеною в пункті 1 та підпункті "а" 

пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, валютного рахунка в 

установі банку-нерезидента вона зобов'язана в десятиденний строк 

письмово повідомити про це орган державної податкової служби за 

місцем проживання із зазначенням номера рахунка і 

місцезнаходження банку-нерезидента. 

4. Порядок зберігання документів і використання відомостей, 

зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру, та відомостей, передбачених частиною 

третьою цієї статті, затверджується Кабінетом Міністрів України 

відповідно до вимог, встановлених законом. 

5. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 та 

підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, до 

призначення або обрання на відповідну посаду подає в 

установленому законом порядку декларацію про майно, доходи, 

витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за 

формою, що додається до цього Закону. 

 

Стаття 13. Кодекси поведінки 

1. Загальні вимоги до поведінки осіб, зазначених у пункті 1 частини 

першої статті 4 цього Закону, якими вони зобов'язані керуватися під 

час виконання своїх службових повноважень, підстави та порядок 

притягнення до відповідальності за порушення цих вимог 

установлюються законом. 

2. Законами та іншими нормативно-правовими актами, що 

визначають організацію і порядок діяльності органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, надання окремих видів 

державних послуг або порядок діяльності категорій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, місцевого 

самоврядування, можуть установлюватися спеціальні вимоги щодо 

поведінки таких осіб. 

3. Держава сприяє закріпленню норм професійної етики та інших 

вимог щодо здійснення окремих видів діяльності в кодексах 

поведінки підприємців, представників відповідних професій. 
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Стаття 14. Урегулювання конфлікту інтересів 

1. Особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах "а", "б" пункту 2 частини 

першої статті 4 цього Закону, зобов'язані: 

1) уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості 

виникнення конфлікту інтересів; 

2) повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність 

конфлікту інтересів. 

2. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають 

повноваження органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, порядок надання окремих видів державних послуг 

та провадження інших видів діяльності, пов'язаних із виконанням 

функцій держави, місцевого самоврядування, мають передбачати 

порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів. 

 

Стаття 15. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-

правових актів 

1. З метою виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, 

що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, 

розроблення рекомендацій стосовно їх усунення Міністерство 

юстиції України проводить антикорупційну експертизу проектів 

нормативно-правових актів. 

Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи 

проектів нормативно-правових актів та порядок оприлюднення її 

результатів визначаються Міністерством юстиції України. 

Результати антикорупційної експертизи підлягають обов'язковому 

розгляду під час прийняття рішення щодо видання (прийняття) 

відповідного нормативно-правового акта. 

2. Обов'язковій антикорупційній експертизі підлягають проекти 

законів України, актів Президента України, інших нормативно-

правових актів, що розробляються Кабінетом Міністрів України, 

міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади. 
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3. За ініціативою фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб 

може проводитися громадська антикорупційна експертиза проектів 

нормативно-правових актів. 

Проведення громадської антикорупційної експертизи проектів 

нормативно-правових актів та оприлюднення її результатів 

здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, об'єднань 

громадян, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

 

Стаття 16. Вимоги щодо прозорості інформації 

1. Особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 частини першої статті 4 цього 

Закону, забороняється: 

1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання 

якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 

2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі 

інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону. 

2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом 

інформація про: 

1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається 

фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, 

зазначеними в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону; 

2) розміри, види оплати праці осіб, зазначених у пункті 1 частини 

першої статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за 

правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, 

дарунки (пожертви). 

 

Стаття 17. Заборона на одержання послуг і майна органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування 

1. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування 

забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно 

послуги та майно, крім випадків, передбачених законами або 

чинними міжнародними договорами України. 
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Розділ III 

Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії 

корупції  

 

Стаття 18. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і 

протидії корупції 

1. Об'єднання громадян, їх члени або уповноважені представники, а 

також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання, виявлення і 

протидії корупційним правопорушенням (крім випадків, коли це 

віднесено законом до виключної компетенції спеціально 

уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції) мають право: 

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних 

правопорушень спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії 

корупції, іншим органам, зазначеним у статті 5 цього Закону, 

керівництву та колективу підприємства, установи чи організації, в 

яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості; 

2) запитувати та одержувати від органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в обсягах та порядку, не заборонених 

законом, інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії 

корупції; 

3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної 

експертизи проектів нормативно-правових актів, подавати за 

результатами експертизи пропозиції до відповідних органів 

державної влади; 

4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з 

питань запобігання і протидії корупції; 

5) вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи щодо 

вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у 

сфері запобігання і протидії корупції; 

6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі 

наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання і протидії 

корупції; 

7) проводити заходи щодо інформування населення з питань 

запобігання і протидії корупції; 
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8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері 

запобігання і протидії корупції, з використанням при цьому таких 

форм контролю, які не суперечать законодавству. 

2. Об'єднанню громадян, фізичній, юридичній особі не може бути 

відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції 

суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії 

корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така 

інформація надається в порядку, встановленому законом. 

3. Законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що 

передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам 

господарювання, а також делегування повноважень органів 

виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, з метою їх 

громадського обговорення розміщуються на офіційних веб-сайтах 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

невідкладно, але не пізніше дня, наступного за днем їх внесення 

належним суб'єктом до відповідного органу державної влади чи 

органу місцевого самоврядування. 

4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

узагальнюють результати громадського обговорення законопроектів 

та проектів інших нормативно-правових актів, передбачених 

частиною третьою цієї статті, та оприлюднюють їх у засобах масової 

інформації. 

 

Стаття 19. Інформування громадськості про заходи щодо 

запобігання і протидії корупції 

1. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції 

зобов'язані щороку не пізніше 10 лютого оприлюднювати інформацію 

про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. 

2. Спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної 

політики щороку не пізніше 15 квітня готує та оприлюднює у 

визначеному Кабінетом Міністрів України порядку звіт про 

результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції. 

У звіті мають відображатися такі відомості: 
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1) статистичні дані про результати діяльності спеціально 

уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції з обов'язковим 

зазначенням таких даних: 

а) кількість осіб, щодо яких винесено постанови про притягнення як 

обвинуваченого та складено протоколи про вчинення 

адміністративних корупційних правопорушень; 

б) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний 

вирок суду та на яких накладено адміністративне стягнення за 

корупційне правопорушення; 

в) відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій 

статті 4 цього Закону, і за видами відповідальності за корупційні 

правопорушення; 

г) відомості про розмір завданих корупційними правопорушеннями 

збитків, стан та обсяги їх відшкодування; 

2) узагальнені результати антикорупційної експертизи проектів 

нормативно-правових актів; 

3) інформація про результати виконання органами державної влади 

заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках 

міжнародного співробітництва; 

4) результати соціологічних досліджень, що проводяться державними 

та недержавними науково-дослідними установами, з питань 

поширення корупції; 

5) інформація про стан реалізації визначеної Президентом України 

антикорупційної стратегії. 

 

Стаття 20. Державний захист осіб, які надають допомогу в 

запобіганні і протидії корупції 

1. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, 

перебувають під захистом держави. Держава забезпечує здійснення 

правоохоронними органами правових, організаційно-технічних та 

інших заходів, спрямованих на захист від протиправних посягань на 

життя, здоров'я, житло та інше майно осіб, які надають допомогу в 

запобіганні і протидії корупції, а також близьких їм осіб. 
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2. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і 

протидії корупції, здійснюється відповідно до Закону України "Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві". 

Розділ IV 

Відповідальність за корупційні правопорушення 

 

Стаття 21. Види відповідальності за корупційні правопорушення 

1. За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені в 

частині першій статті 4 цього Закону, притягаються до кримінальної, 

адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної 

відповідальності в установленому законом порядку. 

2. Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня 

набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до 

цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного 

стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться 

Міністерством юстиції України. Положення про Єдиний державний 

реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, порядок 

формування та ведення цього реєстру затверджується Міністерством 

юстиції України. 

 

Стаття 22. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення 

1. Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як 

обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, 

підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в 

порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом, якщо інше 

не передбачено Конституцією і законами України. 

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне 

правопорушення, якщо інше не передбачено Конституцією і законами 

України, може бути відсторонена від виконання службових 

повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, 
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організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи 

судом. 

У разі закриття провадження у справі про адміністративне 

корупційне правопорушення у зв'язку з відсутністю події або складу 

адміністративного правопорушення відстороненій від виконання 

службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за 

час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням. 

2. Дострокове припинення повноважень особи на виборній посаді, 

припинення повноважень посадової особи на посаді, звільнення, що 

здійснюється за рішенням Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, звільнення військової посадової 

особи з військової служби у зв'язку з притягненням до 

відповідальності за корупційне правопорушення, а також 

відсторонення такої особи від виконання службових повноважень у 

випадках, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюється з 

урахуванням особливостей, визначених Конституцією і законами 

України. 

Інші особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної 

відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з 

порушенням обмежень, передбачених цим Законом, підлягають 

звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання 

органом державної влади, органом місцевого самоврядування, 

підприємством, установою, організацією копії відповідного судового 

рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено 

законом. 

3. Про звільнення особи з посади у зв'язку з притягненням до 

відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з 

порушенням обмежень, передбачених цим Законом, керівник органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації у триденний строк письмово повідомляє суд, 

який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про 

накладення адміністративного стягнення за корупційне 

правопорушення, та спеціально уповноважений центральний орган 

виконавчої влади з питань державної служби. Порядок інформування 
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спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 

питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у 

зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне 

правопорушення, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

4. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню 

корупційного правопорушення або невиконанню вимог цього Закону, 

за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії 

корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка 

вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування 

в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

5. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв'язку з 

притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, 

займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, 

місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї 

діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням 

суду, якщо інше не передбачено законом. 

 

Розділ V 

Усунення наслідків корупційних правопорушень 

 

Стаття 23. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі 

внаслідок вчинення корупційного правопорушення 

1. Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного 

правопорушення, підлягають відшкодуванню в установленому 

законом порядку. 

 

Стаття 24. Незаконні нормативно-правові акти та правочини 

1. Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) внаслідок 

вчинення корупційного правопорушення, можуть бути скасовані 

органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи 

скасування відповідних актів, рішень, або визнані незаконними в 

судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, 
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об'єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної 

влади, органу місцевого самоврядування. 

2. Правочин, укладений внаслідок корупційного правопорушення, є 

нікчемним. 

 

Стаття 25. Відновлення прав і законних інтересів та 

відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та 

юридичним особам внаслідок вчинення корупційного 

правопорушення 

1. Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок 

вчинення корупційного правопорушення і яким завдано моральної 

або майнової шкоди, збитків, мають право на відновлення прав, 

відшкодування збитків, шкоди в установленому законом порядку. 

2. Збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок 

незаконних рішень, дій або бездіяльності суб'єкта, який здійснює 

заходи щодо запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з 

Державного бюджету України в установленому законом порядку. 

Держава, Автономна Республіка Крим, орган місцевого 

самоврядування, які відшкодували збитки, шкоду, завдану 

незаконним рішенням, діями або бездіяльністю суб'єкта, що здійснює 

заходи щодо запобігання та протидії корупції, мають право зворотної 

вимоги (регресу) до особи, яка завдала збитків, шкоди, у розмірі 

виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат, пов'язаних 

із трудовими відносинами, відшкодуванням моральної шкоди). 

 

Стаття 26. Вилучення незаконно одержаного майна 

1. Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного 

правопорушення, підлягають конфіскації за рішенням суду в 

установленому законом порядку, а кошти у встановленому судом 

розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг - стягненню на 

користь держави. 
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Розділ VI 

Контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання і 

протидії корупції 

 

Стаття 27. Контроль у сфері запобігання і протидії корупції 

1. Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у сфері 

запобігання і протидії корупції в межах, визначених Конституцією 

України. 

Інші органи державної влади здійснюють контроль у сфері 

запобігання та протидії корупції у межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією і законами України. 

 

Стаття 28. Громадський контроль за виконанням законів у сфері 

запобігання і протидії корупції 

1. Громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і 

протидії корупції здійснюється на підставі та в порядку, визначеному 

законом. 

 

Стаття 29. Прокурорський нагляд 

1. Нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії 

корупції здійснюється Генеральним прокурором України та 

підпорядкованими йому прокурорами. 

 

Розділ VII 

Міжнародне співробітництво 

 

Стаття 30. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і 

протидії корупції 

1. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів 

здійснює співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції з 

іноземними державами, міжнародними організаціями, які здійснюють 

заходи щодо запобігання і протидії корупції. 

2. Міжнародна правова допомога та інші види міжнародного 

співробітництва у справах про корупційні правопорушення 
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здійснюються компетентними органами відповідно до законодавства 

та міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких 

надано Верховною Радою України. 

 

Стаття 31. Міжнародні договори України у сфері запобігання і 

протидії корупції 

1. У разі якщо міжнародними договорами України, згоду на 

обов'язковість яких надано Верховною Радою України, встановлено 

інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про запобігання 

і протидію корупції, застосовуються правила міжнародних договорів. 

 

Стаття 32. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання і 

протидії корупції 

1. Компетентні органи України можуть надавати відповідним органам 

іноземних держав та одержувати від них інформацію, у тому числі з 

обмеженим доступом, з питань запобігання і протидії корупції з 

додержанням вимог законодавства та міжнародних договорів 

України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою 

України. 

2. Надання органам іноземних держав інформації з питань, пов'язаних 

з запобіганням і протидією корупції, можливе лише в разі, якщо ці 

органи та відповідний компетентний орган України можуть 

установити такий режим доступу до інформації, який унеможливлює 

розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення у будь-який 

спосіб, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу. 

 

Стаття 33. Заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого 

майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і 

розпоряджання вилученими коштами та іншим майном, 

одержаними внаслідок корупційних правопорушень 

1. Україна здійснює заходи щодо повернення в Україну коштів та 

іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і 

розпоряджається цими коштами та іншим майном відповідно до 
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законодавства та міжнародних договорів України, згоду на 

обов'язковість яких надано Верховною Радою України. 

 

Розділ VIII 

Прикінцеві та перехідні положення  

 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2011 року, крім статей 11 і 

12, які набирають чинності з 1 січня 2012 року. 

2. У декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за 2011 рік відомості про витрати надаються з 

дня набрання чинності цим Законом. 

(положення пункту 2 розділу VIII визнано такими, що не 

відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з 

Рішенням Конституційного Суду України від 13.03.2012 р. N 6-

рп/2012) 

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання 

чинності цим Законом: 

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо 

приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом; 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених 

цим Законом; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим 

Законом; 

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-

правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади. 

   

 

Президент України 

 

В. ЯНУКОВИЧ 

 

м. Київ 

7 квітня 2011 року  

N 3206-VI 
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4.2. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ДІЇ.  

КОДЕКС УКРАЇНИ «ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ» 

 

витяг 

 

Кодекс введено в дію з 1 червня 1985 року 

Постановою Верховної Ради Української РСР від 7 грудня 1984 року 

№8074-Х 

 

Глава 13-А 

Адміністративні корупційні правопорушення 

 

Стаття 1722. Порушення обмежень щодо використання 

службового становища 

 

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо 

використання службових повноважень та пов'язаних з цим 

можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що 

не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе 

чи інших осіб -  

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 

незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.  

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо 

використання службових повноважень та пов'язаних з цим 

можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що 

не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе 

чи інших осіб -  

тягне за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 

незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.  
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Примітка. 1. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, 

визначені у пунктах 1 - 3 частини першої статті 4 Закону України 

"Про засади запобігання і протидії корупції".  

2. У статтях 1722 і 1723 під неправомірною вигодою слід розуміти 

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, 

пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, 

нижчою за мінімальну ринкову.  

 

Стаття 1723. Пропозиція або надання неправомірної вигоди 

 

Пропозиція або надання службовій особі неправомірної вигоди 

безпосередньо такій чи іншій особі у розмірі, що не перевищує п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі за 

ціною, нижчою за мінімальну ринкову, -  

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Пропозиція або надання службовій особі неправомірної вигоди 

безпосередньо такій чи іншій особі у розмірі, що не перевищує ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі за 

ціною, нижчою за мінімальну ринкову, -  

тягне за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Примітка. Під службовою особою у цій статті слід розуміти особу, 

визначену в пунктах 1 - 3 частини першої статті 4 Закону України 

"Про засади запобігання і протидії корупції".  
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Стаття 1724. Порушення обмежень щодо сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності 

 

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття 

підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім 

викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської 

практики, інструкторської практики із спорту) -  

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти 

п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 

отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від 

роботи за сумісництвом.  

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження 

до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або 

організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли 

особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що 

належать державі, та представляє інтереси держави в раді товариства 

(спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), -  

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 

отриманого доходу від такої діяльності.  

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у 

пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади 

запобігання і протидії корупції", за винятком депутатів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, 

які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній 

основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій 

раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.  

 

Стаття 1725. Порушення встановлених законом обмежень щодо 

одержання дарунка (пожертви) 

 

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 

дарунка (пожертви) -  
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тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 

такого дарунка (пожертви).  

Порушення встановленої законом заборони щодо одержання дарунка 

(пожертви) -  

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 

такого дарунка (пожертви).  

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у 

пункті 1, підпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статті 4 Закону 

України "Про засади запобігання і протидії корупції".  

 

Стаття 1726. Порушення вимог фінансового контролю 

 

Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом 

України "Про засади запобігання і протидії корупції", -  

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття 

валютного рахунку в установі банку-нерезидента -  

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у 

пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону 

України "Про засади запобігання і протидії корупції".  

 

Стаття 1727. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт 

інтересів 

 

Неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, 

передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів -  

тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
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Примітка. 1. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, 

зазначені у пункті 1, підпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої 

статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".  

2. У цій статті під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність 

між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, 

наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість 

прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час 

виконання наданих їй службових повноважень.  

 

Стаття 1728. Незаконне використання інформації, що стала 

відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень 

 

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у 

своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням 

службових повноважень, -  

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у 

пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади 

запобігання і протидії корупції".  

 

Стаття 1729. Невжиття заходів щодо протидії корупції 

 

Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою 

особою органу державної влади, посадовою особою місцевого 

самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі 

виявлення корупційного правопорушення -  

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти 

п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Глава 23  

Постанова по справі про адміністративне правопорушення  

 

Стаття 285. Оголошення постанови по справі про 

адміністративне правопорушення і вручення копії постанови  

 

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. 

Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається 

особі, щодо якої її винесено.  

Копія постанови в той же строк вручається або висилається 

потерпілому на його прохання.  

Копія постанови вручається під розписку. У разі якщо копія 

постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.  

По справах про порушення митних правил копія постанови 

вручається особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому 

Митним кодексом України.  

У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копія 

постанови уповноваженої посадової особи у справі про 

адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її 

винесено, на місці вчинення правопорушення.  

По справах про адміністративні правопорушення, передбачені 

статтями 174 і 191 цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну 

зброю, а також бойові припаси ввірено у зв'язку з виконанням 

службових обов'язків або передано в тимчасове користування 

підприємством, установою, організацією, суд надсилає копію 

постанови, крім того, відповідному підприємству, установі або 

організації для відома і органу внутрішніх справ для розгляду 

питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною зброєю.  

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за 

адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня 

набрання нею законної сили направляється відповідному органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові 

підприємства, установи чи організації, державному чи виборному 

органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу 
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для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної 

відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання 

функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також 

усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього 

правопорушення.  

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за 

повторне вчинення порушення вимог законодавства у сфері 

ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру, 

передбачених статтями 16610, 16612 цього Кодексу, у триденний строк 

з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування для прийняття 

рішення згідно із законом 

 

Заступник Голови Президії  

Верховної Ради Української РСР 

В. Шевченко 

Секретар Президії  

Верховної Ради Української РСР м. Київ 

7 грудня 1984 року 

№ 8073 – Х 

М.Хоменко 
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4.3. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ.  

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

 

витяг 

 

Розділ XV 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та об’єднань громадян  

 

Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або 

звання службової особи 

 

1. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання 

службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно 

небезпечних діянь, -  

карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням 

волі на строк до трьох років.  

2. Те саме діяння, пов'язане з використанням форменого одягу чи 

службового посвідчення працівника правоохоронного органу, -  

карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або 

позбавленням волі на строк до трьох років. 

 

Розділ XVII 

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг  

 

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем 

 

1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з 

корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах 

третіх осіб використання службовою особою влади чи службового 

становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної 

шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 
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окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або 

інтересам юридичних осіб, -  

карається виправними роботами на строк до двох років або арештом 

на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох 

років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот 

п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -  

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п'ятисот до 

тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо 

вони вчинені працівником правоохоронного органу, -  

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.  

Примітка. 1. Службовими особами у статтях 364, 365, 368, 3682, 369 

цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним 

повноваженням здійснюють функції представників влади чи 

місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово 

в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на 

державних чи комунальних підприємствах, в установах чи 

організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-

розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або 

виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа 

наділяється повноважним органом державної влади, органом 

місцевого самоврядування, центральним органом державного 

управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи 

повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або 

законом.  

Для цілей статей 364, 365, 368, 3682, 369 цього Кодексу до державних 

та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у 
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статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка 

перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує 

державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на 

господарську діяльність такого підприємства.  

2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних 

держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому 

або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні 

засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної 

держави, зокрема для державного органу або державного 

підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, 

уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в 

іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові 

особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації 

чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її 

імені), члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких 

є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів.  

3. Істотною шкодою у статтях 364, 3641, 365, 3651, 3652, 367, якщо 

вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, 

яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян.  

4. Тяжкими наслідками у статтях 364 - 367, якщо вони полягають у 

завданні матеріальних збитків, вважаються такі наслідки, які у двісті 

п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян. 

 

Стаття 3641. Зловживання повноваженнями службовою особою 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-

правової форми 

 

1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання 

неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч 

інтересам юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної 

особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди 



115 

 

охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або 

державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, 

-  

карається штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років. 

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -  

карається штрафом від десяти тисяч до двадцяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років. 

Примітка. У статтях 3641, 3652, 3682, 3683, 3684, 3692 цього Кодексу 

під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше 

майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без 

законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або 

одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову. 

 

Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень 

 

1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне 

вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих 

їй прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди 

охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, 

державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, -  

карається виправними роботами на строк до двох років або 

обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на 

строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі 

штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно 

супроводжувалося насильством або погрозою застосування 

насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або 
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болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, 

діями, за відсутності ознак катування, -  

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п'ятисот до 

тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо 

вони спричинили тяжкі наслідки, -  

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від семисот 

п'ятдесяти до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

 

Стаття 3651. Перевищення повноважень службовою особою 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-

правової форми 

 

1. Перевищення повноважень, тобто умисне вчинення службовою 

особою юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми дій, які явно виходять за межі наданих 

повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним 

законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи 

громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, -  

карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -  

карається штрафом від десяти тисяч до двадцяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років. 
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Стаття 3652. Зловживання повноваженнями особами, які надають 

публічні послуги 

 

1. Зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, 

оцінювачем, іншою особою, яка не є державним службовцем, 

посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює 

професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у 

тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного 

посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час 

виконання цих функцій), з метою отримання неправомірної вигоди 

для себе чи інших осіб, якщо це завдало істотної шкоди 

охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, 

державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, 

-  

карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років. 

2. Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної 

особи, особи похилого віку або повторно, -  

карається штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо 

вони спричинили тяжкі наслідки, -  

караються штрафом від десяти тисяч до двадцяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років та з конфіскацією майна або без такої. 
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Стаття 366. Службове підроблення 

 

1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих 

офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо 

неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів -  

караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох 

років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років.  

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -  

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот 

п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

 

Стаття 367. Службова недбалість 

 

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання 

службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне 

ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом 

правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи 

громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -  

карається штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до 

трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -  

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот 

п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або без такого.  
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Стаття 368. Одержання хабара 

 

1. Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за 

виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в 

інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй 

влади чи службового становища -  

карається штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести 

місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років.  

2. Одержання хабара у значному розмірі -  

карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням 

волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років.  

3. Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка 

займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою 

осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара, -  

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.  

4. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою 

особою, яка займає особливо відповідальне становище, -  

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років 

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.  

Примітка. 1. Хабарем у значному розмірі вважається такий, що у 

п'ять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян, у великому розмірі - такий, що у двісті і більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо 
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великому розмірі - такий, що у п'ятсот і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  

2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є 

особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно 

зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесені до 

третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорій, а також судді, 

прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників органів 

державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх 

структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які 

займають особливо відповідальне становище, є особи, зазначені в 

частині першій статті 9 Закону України "Про державну службу", та 

особи, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України "Про 

державну службу" віднесені до першої та другої категорій.  

3. Повторним у статті 368 цього Кодексу визнається злочин, 

вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, 

передбачених цією статтею, або злочинів, передбачених статтями 

3683, 3684, 369 цього Кодексу.  

4. Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою 

хабара з погрозою вчинення або невчинення з використанням влади 

чи службового становища дій, які можуть завдати шкоди правам чи 

законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення 

службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з 

метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних 

інтересів. 

 

Стаття 3682. Незаконне збагачення 

 

1. Одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному 

розмірі або передача нею такої вигоди близьким родичам за 

відсутності ознак хабарництва (незаконне збагачення) -  

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох 

років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років.  
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2. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна 

вигода у великих розмірах, -  

карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або 

позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років.  

3. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна 

вигода в особливо великих розмірах, -  

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.  

Примітка. Неправомірною вигодою у значному розмірі вважаються 

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, 

пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, 

нижчою за мінімальну ринкову, на суму, що перевищує сто 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому розмірі - 

на суму, що перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, в особливо великому розмірі - на суму, що перевищує 

п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

 

Стаття 3683. Комерційний підкуп службової особи юридичної 

особи приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми 

 

1. Пропозиція, надання або передача службовій особі юридичної 

особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми 

неправомірної вигоди за вчинення дій чи бездіяльність з 

використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає чи 

передає таку вигоду, або в інтересах третіх осіб -  

караються штрафом від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 
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2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою 

осіб чи організованою групою, -  

караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

3. Одержання службовою особою юридичної особи приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди за 

вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй 

повноважень в інтересах того, хто передає чи надає таку вигоду, або в 

інтересах третіх осіб -  

карається штрафом від п'яти тисяч до восьми тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

двох років. 

4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене 

повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднане з 

вимаганням неправомірної вигоди, -  

карається штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років та з конфіскацією майна. 

5. Особа, яка пропонувала, надала або передала неправомірну вигоду, 

звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї 

мало місце вимагання неправомірної вигоди або якщо після 

пропозиції, надання чи передачі неправомірної вигоди вона 

добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної 

справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати 

кримінальну справу.  

Примітка. 1. Повторним у статтях 3683 та 3684 визнається злочин, 

вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, 

передбачених цими статтями, а так само статтями 368 та 369 цього 

Кодексу.  

2. Вимаганням згідно з частиною четвертою статей 3683 та 3684 цього 

Кодексу визнається вимога надання, передачі неправомірної вигоди з 

погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням свого 
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службового становища стосовно особи, яка надає, передає 

неправомірну вигоду, або умисне створення особою, яка виконує 

управлінські функції в юридичній особі приватного права, умов, за 

яких особа вимушена надати, передати неправомірну вигоду з метою 

запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних 

інтересів.  

 

Стаття 3684. Підкуп особи, яка надає публічні послуги 

 

1. Пропозиція, надання, передача аудитору, нотаріусу, оцінювачу, 

іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою 

місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, 

пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, 

арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового 

арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), 

неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з 

використанням наданих їй повноважень в інтересах особи, яка 

пропонує, надає чи передає таку вигоду, або в інтересах третіх осіб - 

караються штрафом від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою 

осіб чи організованою групою, -  

караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

3. Одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, 

третейським суддею або іншою особою, яка здійснює професійну 

діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, а також 

незалежним посередником чи арбітром при розгляді колективних 

трудових спорів неправомірної вигоди за вчинення дій або 

бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах 

особи, яка їх надає чи передає, -  

карається штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права 
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обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років. 

4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене 

повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднане з 

вимаганням неправомірної вигоди, -  

карається штрафом від дванадцяти тисяч до вісімнадцяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років та з конфіскацією майна. 

5. Особа, яка пропонувала, надала, передала неправомірну вигоду, 

звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї 

мало місце вимагання неправомірної вигоди або якщо після 

пропозиції, надання чи передачі неправомірної вигоди вона 

добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної 

справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати 

кримінальну справу. 

 

Стаття 369. Пропозиція або давання хабара 

 

1. Пропозиція хабара -  

карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох 

років.  

2. Давання хабара -  

карається штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі 

на строк від двох до п'яти років.  

3. Давання хабара, вчинене повторно, -  

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років із 

штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян та з конфіскацією майна або без такої.  

4. Давання хабара службовій особі, яка займає відповідальне 

становище, або за попередньою змовою групою осіб -  



125 

 

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з 

конфіскацією майна або без такої.  

5. Давання хабара службовій особі, яка займає особливо 

відповідальне становище, або організованою групою осіб чи її 

учасником -  

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з 

конфіскацією майна або без такої.  

6. Особа, яка пропонувала чи дала хабар, звільняється від 

кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце 

вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно 

заявила про те, що сталося, до повідомлення їй про підозру у 

вчиненні злочину органу, службова особа якого наділена законом 

правом здійснювати повідомлення про підозру. 

Примітка. Повторним у статті 369 визнається злочин, вчинений 

особою, яка раніше вчинила такий злочин або будь-який із злочинів, 

передбачених статтями 368, 3683 чи 3684 цього Кодексу. 

 

Стаття 3692. Зловживання впливом 

 

1. Пропозиція або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує 

чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду вплинути на прийняття 

рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, -  

карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох 

до п'яти років.  

2. Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення 

особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або 

пропозиція здійснити вплив за надання такої вигоди -  

карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням 

волі на строк від двох до п'яти років.  

3. Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення 

особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з 

вимаганням такої вигоди, -  
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карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з 

конфіскацією майна.  

Примітка. Особами, уповноваженими на виконання функцій 

держави, є особи, визначені в пунктах 1 - 3 частини першої статті 4 

Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції. 

 

Стаття 370. Провокація хабара або комерційного підкупу 

 

1. Провокація хабара або комерційного підкупу, тобто свідоме 

створення службовою особою обставин і умов, що зумовлюють 

пропонування або одержання хабара чи неправомірної вигоди, щоб 

потім викрити того, хто дав або отримав хабар або неправомірну 

вигоду, -  

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням 

волі на строк від двох до п'яти років, та зі штрафом від двохсот 

п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.  

2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних 

органів, -  

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років та зі 

штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

 

 

Президент України 

м. Київ 

5 квітня 2001 року 

№2341-ІІІ 

Л. Кучма 
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4.4. ПОСТАНОВА ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ від 25 

травня 1998 року N 13 

 

Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та 

інші правопорушення, пов'язані з корупцією  

 

 

Обговоривши матеріали узагальнення судової практики у справах про 

корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією 

(далі - корупційні правопорушення), Пленум Верховного Суду 

України зазначає, що суди в основному забезпечують правильне 

застосування Закону України від 5 жовтня 1995 р. "Про боротьбу з 

корупцією" (далі - Закон). Разом з тим у їх діяльності мають місце 

істотні недоліки.  

Суди нерідко приймають до свого провадження неналежно складені 

протоколи, зокрема ті, в яких не зазначено правовий статус особи та 

характер вчиненого нею діяння. Внаслідок цього до відповідальності 

притягуються особи, які не є суб'єктами корупційних правопорушень 

або вчинили діяння, що не належать до останніх.  

Окремі суди призначають особам, які вчинили корупційні 

правопорушення, штрафи в меншому розмірі, ніж передбачено 

Законом. Мають місце випадки необгрунтованого звільнення винних 

від адміністративної відповідальності, порушення строків розгляду 

справ. Судді не завжди реагують на порушення законності при 

вирішенні питань, пов'язаних із притягненням громадян до 

відповідальності за корупційні правопорушення, а також на факти 

зволікання при перевірці обставин їх вчинення, при складенні 

протоколів та надісланні їх на розгляд судів.  

З урахуванням підвищеної суспільної небезпечності корупції, яка 

порушує нормальну діяльність державних інститутів, дискредитує 

органи державної влади, місцевого самоврядування та їх апарат, і з 

метою правильного застосування законодавства, запобігання 

помилкам при розгляді справ даної категорії, Пленум Верховного 

Суду України постановляє:  
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1. При розгляді справ про корупційні правопорушення суди 

зобов'язані забезпечувати точне й неухильне застосування Закону, 

оскільки це є неодмінною умовою запобігання кримінально караним 

проявам корупції, насамперед хабарництву, та іншим посадовим 

злочинам, а також організованій злочинності.  

Корупційними є діяння, названі в пунктах "а" і "б" ч. 2 ст. 1 Закону. 

Під іншими правопорушеннями, пов'язаними з корупцією, слід 

розуміти передбачені Законом порушення спеціальних обмежень (ст. 

5), вимог фінансового контролю (ст. 6), невжиття заходів щодо 

боротьби з корупцією (ст. 10), невиконання обов'язків по боротьбі з 

корупцією (ст. 11).  

Правопорушення, пов'язані з використанням посадовими особами в 

особистих чи інших неслужбових цілях державних коштів, наданих 

їм у службове користування приміщень, засобів транспорту чи 

зв'язку, техніки або іншого державного майна, до корупційних діянь 

не належать. Відповідальність за такі правопорушення передбачена 

ст. 184-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі 

- КпАП).  

2. У випадках складення протоколу неуповноваженою на те 

посадовою особою або без додержання вимог ст. 256 КпАП, 

неприєднання до нього документів, що підтверджують надання особі, 

яка притягається до відповідальності, повноважень на виконання 

функцій держави, чи копії постанови суду (при повторному 

притягненні особи до відповідальності на підставі Закону) суддя 

зобов'язаний своєю постановою повернути протокол відповідному 

правоохоронному органу для належного оформлення.  

3. У справах даної категорії суди повинні забезпечувати своєчасне, 

всебічне, повне й об'єктивне дослідження всіх обставин, 

передбачених статтями 247 і 280 КпАП. При цьому особливу увагу 

необхідно звертати на з'ясування в кожній справі таких питань:  

чи мало місце правопорушення, за яке особа притягається до 

відповідальності;  
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чи містить діяння склад корупційного правопорушення, 

передбаченого Законом;  

чи особа є винною в його вчиненні;  

чи належить вона до суб'єктів даного правопорушення;  

чи не містить правопорушення ознак злочину;  

чи не закінчилися на момент розгляду справи строки, передбачені ст. 

38 КпАП;  

чи немає інших обставин, що виключають провадження в справі.  

Суди мають також з'ясовувати мотив і характер вчиненого діяння, 

повноваження особи, яка його вчинила, наявність причинного зв'язку 

між діянням і виконанням останньою завдань і функцій держави, а у 

випадках, передбачених п. "а" ч. 1 ст. 5 і пунктами "а", "б" ч. 3 ст. 5 

Закону, - мети правопорушення.  

4. Якщо в діях особи, притягнутої до відповідальності на підставі 

Закону, будуть встановлені ознаки злочину, суддя має ухвалити 

постанову про закриття провадження в адміністративній справі й 

передачу матеріалів прокурору для вирішення питання про 

притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності.  

5. Згідно із Законом до відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень притягаються лише особи, уповноважені на 

виконання функцій держави, а саме:  

державні службовці;  

депутати всіх рівнів;  

сільські, селищні, міські голови та голови районних і обласних рад;  

військовослужбовці (крім тих, що проходять строкову службу) та 

інші особи, які згідно з чинним законодавством притягаються до 

відповідальності за адміністративні правопорушення на підставі 

положень дисциплінарних статутів (ст. 2 та ч. 2 ст. 3 Закону).  

При цьому необхідно враховувати, що відповідальність за окремими 

нормами Закону можуть нести лише спеціальні суб'єкти, а саме:  

державні службовці, які є посадовими особами, - за ч. 3 ст. 5;  

керівники міністерств і відомств, державних підприємств, установ та 

організацій чи їх структурних підрозділів - за ст. 10;  



130 

 

особи, на яких покладено обов'язок складати протоколи про вчинення 

корупційних правопорушень або подавати ці протоколи до суду, - за 

ст. 11.  

Крім названих осіб, до суб'єктів корупційних правопорушень 

належать судді, прокурори, слідчі, особи рядового й начальницького 

складу органів внутрішніх справ, співробітники служби безпеки, 

посадові особи податкової адміністрації та податкової міліції, митної 

служби й інших правоохоронних органів, перелічених у ч. 1 ст. 2 

Закону України від 23 грудня 1993 р. "Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів", а також працівники 

апарату суду, прокуратури й інших зазначених органів, уповноважені 

на виконання функцій держави.  

6. Суди повинні мати на увазі, що особа набуває статусу державного 

службовця з моменту прийняття рішення про зарахування її на 

посаду державного службовця, незалежно від того, прийняла вона 

присягу чи ні, а також чи присвоєно їй ранг і чи попереджено її про 

встановлені ст. 5 Закону обмеження.  

До категорії посад державних службовців, перелічених у ч. 2 ст. 9 і 

ст. 25 Закону України від 16 грудня 1993 р. "Про державну службу", 

Кабінету Міністрів України надано право за погодженням з 

відповідними державними органами відносити й інші посади. Тому в 

кожному такому випадку суди мають перевіряти наявність акта 

Кабінету Міністрів України про віднесення посади особи, яка 

притягується до відповідальності, до категорії державних службовців.  

7. Судам потрібно враховувати, що відповідальність за незаконне 

одержання особою матеріальних благ, послуг, пільг або інших 

переваг (п. "а" ч. 2 ст. 1 Закону) настає за умови вчинення зазначених 

дій у зв'язку з виконанням функцій держави. Разом з тим одержання 

кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості, іншого 

майна з використанням пільг чи переваг, не передбачених 

законодавством (п. "б" ч. 2 ст. 1 Закону), визнається протиправним 

незалежно від того, чи пов'язані ці дії з виконанням особою функцій 

держави.  
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Матеріальні блага чи послуги можуть бути одержані особою як 

безпосередньо, так і через членів її сім'ї, третіх осіб, поштою або в 

інший спосіб. Зазначені в Законі особи несуть відповідальність за 

одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг як для 

себе особисто, так і для родичів, знайомих тощо.  

8. Роз'яснити судам, що об'єктивна сторона корупційних діянь, 

передбачених ч. 2 ст. 1 Закону, полягає в незаконному одержанні 

матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг у будь-якому 

вигляді. Для відповідальності за цією нормою Закону не має 

значення, чи вчинила особа певні дії (або бездіяльність) на користь 

того, хто надав матеріальні блага, послуги, пільги чи інші переваги, 

та чи настали від цих діянь певні наслідки.  

Одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, 

гонорару чи іншої винагороди за наукову, викладацьку, творчу 

діяльність або медичну практику Законом не заборонено, а тому 

корупційним діянням не вважається.  

9. Судам потрібно відмежовувати корупційні діяння від посадових 

злочинів та злочину, передбаченого ст. 191-2 КК, маючи на увазі, що 

адміністративна відповідальність за ч. 2 ст. 1 Закону настає лише за 

умови, що дії (бездіяльність) особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави, не містять складу злочину.  

10. Корупційне діяння вважається закінченим з моменту незаконного 

одержання особою матеріальних благ, послуг, пільг або інших 

переваг, порушення спеціальних обмежень - з моменту вчинення 

зазначених у диспозиції статті дій або бездіяльності, а 

відповідальність за нього настає незалежно від одержання особою 

матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.  

11. Роз'яснити судам, що суб'єкт корупційного правопорушення 

підлягає відповідальності за сприяння фізичним чи юридичним 

особам у здійсненні ними підприємницької, зовнішньоекономічної, 

кредитно-банківської та іншої діяльності, а також в одержанні ними 

субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг (п. "а" ч. 1 та п. "а" ч. 

3 ст. 5 Закону) за умови використання ним свого службового чи 
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посадового становища з метою незаконного одержання за це 

матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.  

Сприяння підприємницькій діяльності може полягати, наприклад, у 

діях, спрямованих на одержання підприємцем ліцензії, сертифіката в 

обхід встановленого законодавством порядку, в допомозі у реєстрації 

чи перереєстрації фірми, товариства тощо, у передачі споруд, 

обладнання, в організації технічного забезпечення (засобами 

транспорту, зв'язку), в інформаційному (комп'ютерному) 

обслуговуванні підприємця, прийнятті нормативно-правового акта, 

що забезпечує більш вигідне освоєння ринків збуту товарів і надання 

послуг.  

Під сприянням зовнішньоекономічній діяльності слід розуміти, 

зокрема, розширення експортних або імпортних квот, видачу 

ліцензій, звільнення від мита, митних зборів чи їх зменшення, 

необгрунтоване спрощення митного контролю, надання допомоги в 

переведенні валютних коштів за межі України, транзиті товарів тощо.  

Під іншою діяльністю, передбаченою п. "а" ч. 3 ст. 5 Закону, 

необхідно розуміти, зокрема, діяльність у сфері приватизації, 

організації виборчого процесу, юридичної реєстрації політичних 

партій чи об'єднань громадян, відзначення державними нагородами, 

присвоєння почесних та спеціальних звань, визначення правового 

статусу певних груп державних службовців, здійснення паспортного 

контролю, спеціального страхування, а також епізодичну 

господарську діяльність різних фондів, об'єднань тощо.  

Сприяння фізичним чи юридичним особам у здійсненні зазначених 

видів діяльності, не пов'язане з використанням свого службового або 

посадового становища, наприклад, шляхом консультацій, не 

визнається правопорушенням, передбаченим п. "а" ч. 1 чи п. "а" ч. 3 

ст. 5 Закону.  

12. Відповідно до ст. 8 Закону України від 7 лютого 1991 р. "Про 

підприємництво" юридична особа чи громадянин набувають статусу 

суб'єкта підприємницької діяльності з моменту державної реєстрації 

та отримання відповідного свідоцтва.  
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Судам потрібно мати на увазі, що державний службовець або інша 

особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права 

самостійно, через представника або підставних осіб входити до 

складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, 

кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, 

організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють 

підприємницьку діяльність.  

Винятком із цього правила є випадки, коли державний службовець 

здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що 

належать державі, та представляє її інтереси в раді товариства 

(спостережній раді) або ревізійній комісії господарського товариства.  

Не може визнаватися правопорушенням, пов'язаним із корупцією, 

входження особи до складу редакційних колегій періодичних видань 

(газет, журналів), різного роду жюрі, консиліумів, навіть за умови 

одержання нею винагороди за виконану роботу, оскільки зазначені 

органи створюються з метою розвитку науки, культури, мистецтва, 

вдосконалення медичної практики.  

За змістом п. "б" ч. 1 ст. 5 Закону під виконанням роботи на умовах 

сумісництва слід розуміти виконання працівником крім основної ще 

й іншої оплачуваної роботи незалежно від укладення трудового 

договору. Не визнається сумісництвом наукова, викладацька, творча 

діяльність. При з'ясуванні питання, чи є виконувана робота 

сумісництвом, судам потрібно керуватися постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 245 "Про роботу за 

сумісництвом працівників державних підприємств, установ і 

організацій", Положенням про умови роботи за сумісництвом 

працівників державних підприємств, установ і організацій 

(затверджене наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінфіну від 28 червня 

1993 р. N 43) та доданим до цього Положення Переліком робіт, які не 

є сумісництвом.  

13. Звернути увагу судів на те, що заняття підприємницькою 

діяльністю без державної реєстрації чи без передбаченого 

законодавством спеціального дозволу (ліцензії) тягне 

відповідальність не за Законом, а за ст. 164 КпАП, у разі ж вчинення 
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таких дій протягом року після накладення адміністративного 

стягнення - за ст. 148-3 КК.  

14. Вирішуючи питання щодо винності особи в ненаданні, затриманні 

або наданні недостовірної чи неповної інформації (п. "г" ч. 1 ст. 5 

Закону), суди мають керуватися вимогами Закону України від 2 

жовтня 1992 р. "Про інформацію", а також відповідними правовими 

актами, які регулюють інформаційні відносини в державі.  

При цьому належить враховувати, що особа, уповноважена на 

виконання функцій держави, вправі відмовити в наданні інформації 

або надати її в неповному обсязі у випадках, передбачених статтями 

28 - 38, 46 названого Закону, зокрема, коли вона:  

є державною таємницею;  

є конфіденціальною;  

стосується особистого життя людини, містить лікарську, комерційну 

таємницю чи таємницю грошових вкладів, телефонних розмов;  

а також коли її розголошення порушить права людини на 

справедливий і об'єктивний розгляд справи в суді, створить загрозу її 

життю, здоров'ю, зашкодить оперативним заходам, розслідуванню чи 

дізнанню.  

15. Правопорушенням, передбаченим п. "б" ч. 3 ст. 5 Закону, 

визнається будь-яке неправомірне втручання посадової особи в 

діяльність іншої посадової особи чи державного органу з метою 

перешкодити виконанню ними своїх повноважень. Під втручанням 

слід розуміти умовляння, шантажування, залякування, погрози, заяви 

про розголошення відомостей, що компрометують особу, тощо.  

16. До відповідальності за умисне невиконання своїх обов'язків по 

боротьбі з корупцією (ст. 11 Закону) може притягатися тільки той 

працівник правоохоронного органу, на якого безпосередньо 

покладено обов'язок складати протоколи про корупційні 

правопорушення і який умисно не склав або несвоєчасно склав, а так 

само не подав до суду такий протокол. 

Несвоєчасним складанням протоколу слід вважати нескладання його 

протягом передбачених ст. 38 КпАП строків, які мають 
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обчислюватися з моменту виявлення корупційного правопорушення 

чи одержання інформації про нього.  

17. У випадках, коли особа, уповноважена на виконання функцій 

держави, допустила порушення будь-якого спеціального обмеження, 

передбаченого ч. 1 ст. 5 Закону, і при цьому незаконно одержала 

матеріальне благо, послугу, пільгу або іншу перевагу, таке діяння 

слід розглядати як корупційне і кваліфікувати тільки за ч. 2 ст. 1 та 

застосовувати стягнення відповідно до ст. 7 Закону.  

18. Коли протиправні дії особи містять ознаки, передбачені і Законом, 

і КпАП чи будь-яким іншим нормативно-правовим актом, що 

передбачає адміністративну відповідальність, дії винного необхідно 

кваліфікувати за відповідною статтею Закону.  

При вчиненні особою двох або більше корупційних правопорушень, 

передбачених Законом, остаточно стягнення визначається за 

правилами ст. 36 КпАП. У цьому разі до основного стягнення 

приєднується додаткове, передбачене відповідною нормою Закону. 

Наприклад, при вчиненні корупційного діяння та умисному 

невиконанні обов'язків по боротьбі з корупцією призначається 

основне стягнення у вигляді штрафу в межах санкції ст. 11 і 

додаткове у вигляді заборони займати посади в державних органах та 

їх апараті - за ст. 7 Закону.  

19. Кодекс України про адміністративні правопорушення не 

передбачає застосовування адміністративного стягнення нижче від 

найнижчої межі, передбаченої санкцією відповідної норми Закону. 

Тому згідно зі ст. 33 цього кодексу основні й додаткові стягнення 

повинні накладатися з урахуванням характеру вчиненого 

корупційного правопорушення, особи правопорушника, ступеня його 

вини, майнового стану, обставин, що пом'якшують і обтяжують 

відповідальність, у межах санкцій норм Закону.  

20. Відповідно до ст. 38 КпАП адміністративне стягнення може бути 

накладено на винну особу не пізніш як через два місяці з дня 

вчинення корупційного правопорушення, при триваючому 

правопорушенні - через два місяці з дня його виявлення, а також не 

пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в 
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порушенні кримінальної справи чи про її закриття за наявності в діях 

особи ознак корупційного правопорушення. Будь-яке поновлення, 

продовження чи зупинення перебігу таких строків КпАП не 

передбачено. Тому в разі закінчення строків накладення 

адміністративного стягнення провадження у справі має бути закрито.  

Враховуючи обмеженість строків притягнення особи до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, суди 

зобов'язані забезпечувати своєчасний та якісний розгляд таких справ, 

виконання постановлених рішень та гостро реагувати на допущену 

тяганину.  

21. Оскільки відповідно до чинного трудового законодавства питання 

про звільнення правопорушника з роботи або інше усунення його від 

виконання функцій держави вирішується в дисциплінарному порядку 

відповідним органом (керівником), суди не вправі вирішувати дане 

питання при застосуванні статей 7 - 11 Закону. Разом з тим, визнавши 

особу винною у вчиненні корупційного діяння, передбаченого ч. 2 ст. 

1 Закону, суд згідно з ч. 1 ст. 7 Закону повинен прийняти рішення про 

заборону цій особі займати посади в державних органах та їх апараті 

протягом трьох років з дня звільнення з роботи або іншого усунення 

її від виконання функцій держави, оскільки така заборона є 

додатковим адміністративним стягненням.  

22. Згідно з ч. 1 ст. 294 КпАП постанова в справі про корупційне 

правопорушення може бути скасована або змінена за протестом 

прокурора суддею, яким її постановлено, а також незалежно від 

наявності протесту - головою суду вищого рівня.  

23. Відповідно до ч. 6 ст. 12 Закону суди мають у триденний строк 

направляти постанови про накладення адміністративного стягнення 

за корупційні правопорушення відповідному державному чи 

виборному органу для вирішення питання про звільнення особи з 

посади (в тому числі виборної), про інше усунення її від виконання 

функцій держави або про дострокове припинення її депутатських 

повноважень.  

З урахуванням того, що накладення на правопорушника стягнення 

зобов'язує посадову особу (виборний орган) у передбачених Законом 
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випадках прийняти рішення про звільнення його з посади або інше 

усунення від виконання функцій держави, суди згідно зі ст. 305 

КпАП повинні контролювати виконання своїх рішень, вимагати та 

одержувати відповідні письмові повідомлення.  

24. Зважаючи на необхідність запобігання корупційним 

правопорушенням та забезпечення законності притягнення до 

відповідальності винних у них осіб, судові колегії Верховного Суду 

України, Верховний суд Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київський та Севастопольський міські суди, військові суди регіонів і 

Військово-Морських Сил мають забезпечити належний нагляд за 

правильним застосуванням законодавства у справах даної категорії, 

аналізувати відповідну судову практику і своєчасно вживати заходів 

до усунення виявлених недоліків.  

 

  

 

  

 

Голова Верховного Суду 

України 

 

В. Ф. Бойко  

 

Секретар Пленуму, суддя  

Верховного Суду України 

 

  

М. П. Селіванов  
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4.5. ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ ПРО АДМІНСТРАТИВНЕ КОРУПЦІЙНЕ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

про адміністративне корупційне правопорушення 
 

«___» ____________ 20__ року ___________________________    №_____________  
                          (місце складення протоколу) 

 

Складено __________________________________________________________________________  
(посада, 

______________________________________________________________________________________ 

прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол)  про те, що  

 

______________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада особи, яка вчинила адміністративне правопорушення) 

 

вчинив(ла) адміністративне правопорушення __________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(дата, час, місце та суть адміністративного правопорушення, нормативно-правові акти, вимоги яких порушені, частина статті Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, згідно з якою настає адміністративна відповідальність) 

 

Розмір матеріальної шкоди (якщо правопорушенням заподіяно матеріальну 

шкоду) ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол: 

 

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Дата, місце народження ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Місце проживання, номер телефону_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Місце роботи, посада, дата призначення на посаду ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий, довідка 

кадрової служби, витяг з особової справи, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
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через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) 

___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Гр. ________________________________________ роз'яснено зміст статті 

63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені 

статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має 

право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати 

докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною 

допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має 

право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної 

особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, 

якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову 

у справі).  

Підпис ______________ 

 

Пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу (можуть бути 

додані окремо) ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Підпис ______________ 

 

До протоколу додаються: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Підпис особи, щодо якої складено протокол ___________________________ 

Запис про відмову особи, щодо якої складено цей протокол, від його 

підписання 
________________________________________________________________________________________ 

Підпис уповноваженої особи, що склала протокол ____________________ 

Свідки правопорушення (якщо такі були): 
 

1. _____________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, підпис) 

 

2. _____________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, підпис) 

 

Потерпілі від правопорушення (якщо такі були): 
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1. _____________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, підпис) 

 
 

 

Другий примірник протоколу вручено особисто «____»____________20__ року     ____________ 
(підпис особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності) 

 

Уповноважена посадова особа______________________________________________ 
(підпис, прізвище, ініціали) 

 

 



141 

 

РОЗДІЛ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

ЗА ВЧИНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ 

5.1. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ВІЙСЬКОВОГО ПОРЯДКУ 

НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ) 

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

 

витяг 

 

Розділ XIX 

Злочини проти встановленого порядку несення військової 

служби (військові злочини)  

 

Стаття 401. Поняття військового злочину 

 

1. Військовими злочинами визнаються передбачені цим розділом 

злочини проти встановленого законодавством порядку несення або 

проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а 

також військовозобов'язаними під час проходження ними навчальних 

(чи перевірних) або спеціальних зборів.  

2. За відповідними статтями цього розділу несуть відповідальність 

військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, 

Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ 

Міністерства внутрішніх справ України та інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів України, Державної 

спеціальної служби транспорту, а також інші особи, визначені 

законом.  

3. Особи, не зазначені у цій статті, за співучасть у військових 

злочинах підлягають відповідальності за відповідними статтями 

цього розділу.  

4. Особа, яка вчинила злочин, передбачений статтями цього розділу, 

може бути звільнена від кримінальної відповідальності згідно зі 

статтею 44 цього Кодексу із застосуванням до неї заходів, 

передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.  
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Стаття 402. Непокора 

 

1. Непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а 

також інше умисне невиконання наказу -  

караються службовим обмеженням на строк до двох років або 

триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або 

позбавленням волі на строк до трьох років.  

2. Ті самі діяння, якщо вони вчинені групою осіб або спричинили 

тяжкі наслідки, -  

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  

3. Непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій 

обстановці, -  

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  

 

Стаття 403. Невиконання наказу 

 

1. Невиконання наказу начальника, вчинене за відсутності ознак, 

зазначених у частині першій статті 402 цього Кодексу, якщо воно 

спричинило тяжкі наслідки, -  

карається службовим обмеженням на строк до двох років або 

триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до одного року, 

або позбавленням волі на строк до двох років.  

2. Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій 

обстановці, -  

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  
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Стаття 404. Опір начальникові або примушування його до 

порушення службових обов'язків 

 

1. Опір начальникові, а також іншій особі, яка виконує покладені на 

неї обов'язки з військової служби, або примушування їх до 

порушення цих обов'язків -  

караються службовим обмеженням на строк до двох років або 

триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або 

позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  

2. Ті самі дії, вчинені групою осіб або із застосуванням зброї, або 

такі, що спричинили тяжкі наслідки, -  

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо 

вони були вчинені в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -  

караються позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років.  

4. Дії, передбачені частинами другою або третьою цієї статті, якщо 

вони були пов'язані з умисним вбивством начальника або іншої 

особи, яка виконує обов'язки з військової служби, -  

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти 

років або довічним позбавленням волі.  

 

Стаття 405. Погроза або насильство щодо начальника 

 

1. Погроза вбивством або заподіянням тілесних ушкоджень чи побоїв 

начальникові або знищенням чи пошкодженням його майна у зв'язку 

з виконанням ним обов'язків з військової служби -  

карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох 

років або позбавленням волі на той самий строк.  

2. Заподіяння тілесних ушкоджень, побоїв або вчинення інших 

насильницьких дій щодо начальника у зв'язку з виконанням ним 

обов'язків з військової служби -  

карається позбавленням волі на строк від двох до семи років.  
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3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені 

групою осіб, або із застосуванням зброї, або в умовах воєнного стану 

чи в бойовій обстановці, -  

караються позбавленням волі від п'яти до десяти років.  

 

Стаття 406. Порушення статутних правил взаємовідносин між 

військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості 

 

1. Порушення статутних правил взаємовідносин між 

військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, 

що виявилося в завданні побоїв чи вчиненні іншого насильства, -  

карається арештом на строк до шести місяців або триманням у 

дисциплінарному батальйоні на строк до одного року, або 

позбавленням волі на строк до трьох років.  

2. Те саме діяння, якщо воно вчинене щодо кількох осіб або заподіяло 

легкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження, а також таке, що має 

характер знущання або глумлення над військовослужбовцем, -  

карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох 

років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 

вчинені групою осіб або із застосуванням зброї, або такі, що 

спричинили тяжкі наслідки, -  

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  

 

Стаття 407. Самовільне залишення військової частини або місця 

служби 

 

1. Самовільне залишення військової частини або місця служби 

військовослужбовцем строкової служби, а також нез'явлення його 

вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, 

призначення або переведення, нез'явлення з відрядження, відпустки 

або з лікувального закладу тривалістю понад три доби, але не більше 

місяця, -  
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караються триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до 

двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.  

2. Самовільне залишення військової частини або місця служби 

військовослужбовцем (крім строкової служби), а також нез'явлення 

його вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад десять 

діб, але не більше місяця, або хоч і менше десяти діб, але більше 

трьох діб, вчинені повторно протягом року, -  

караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або 

позбавленням волі на строк до трьох років.  

3. Самовільне залишення військової частини або місця служби, а 

також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин тривалістю 

понад один місяць, вчинене особами, зазначеними в частинах першій 

або другій цієї статті, -  

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  

4. Самовільне залишення військової частини або місця служби, а 

також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в 

умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -  

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  

 

Стаття 408. Дезертирство 

 

1. Дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або 

місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також 

нез'явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, 

переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу -  

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  

2. Дезертирство із зброєю або за попередньою змовою групою осіб -  

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  

3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, 

вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -  

карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.  
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Стаття 409. Ухилення від військової служби шляхом 

самокалічення або іншим способом 

 

1. Ухилення військовослужбовця від несення обов'язків військової 

служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби, 

підроблення документів чи іншого обману -  

карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох 

років або позбавленням волі на той самий строк.  

2. Відмова від несення обов'язків військової служби -  

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 

вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -  

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  

 

Стаття 410. Викрадення, привласнення, вимагання 

військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або 

інших бойових речовин, засобів пересування, військової та 

спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також 

заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання 

службовим становищем 

 

1. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, 

бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів 

пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового 

майна або заволодіння ними шляхом шахрайства -  

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  

2. Ті самі дії, вчинені військовою службовою особою із зловживанням 

службовим становищем, або повторно, або за попередньою змовою 

групою осіб, або такі, що заподіяли істотну шкоду, -  

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо 

вони вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, 

розбій з метою заволодіння зброєю, бойовими припасами, 

вибуховими чи іншими бойовими речовинами, засобами пересування, 
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військовою та спеціальною технікою, а також вимагання цих 

предметів, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я 

потерпілого, -  

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти 

років.  

 

Стаття 411. Умисне знищення або пошкодження військового 

майна 

 

1. Умисне знищення або пошкодження зброї, бойових припасів, 

засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого 

військового майна -  

караються службовим обмеженням на строк до двох років або 

триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або 

позбавленням волі на строк до трьох років.  

2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу або іншим 

загальнонебезпечним способом, або якщо вони спричинили загибель 

людей чи інші тяжкі наслідки, -  

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені в умовах 

воєнного стану або в бойовій обстановці, -  

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  

 

Стаття 412. Необережне знищення або пошкодження військового 

майна 

 

1. Необережне знищення або пошкодження зброї, бойових припасів, 

засобів пересування, військової і спеціальної техніки чи іншого 

військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, -  

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, 

або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до одного 

року.  
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2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей або інші 

тяжкі наслідки, -  

караються триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до 

двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.  

 

Стаття 413. Втрата військового майна 

 

1. Частину першу виключено.  

2. Втрата або зіпсування ввірених для службового користування 

зброї, бойових припасів, засобів пересування, предметів технічного 

постачання або іншого військового майна внаслідок порушення 

правил їх зберігання -  

караються арештом на строк до шести місяців або триманням у 

дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або 

позбавленням волі на той самий строк.  

3. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій 

обстановці, -  

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  

 

Стаття 414. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із 

речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку 

для оточення 

 

1. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із боєприпасами, 

вибуховими, іншими речовинами і предметами, що становлять 

підвищену небезпеку для оточення, а так само з радіоактивними 

матеріалами, якщо це заподіяло потерпілому тілесні ушкодження або 

створило небезпеку для довкілля, -  

карається службовим обмеженням на строк до двох років або 

триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або 

позбавленням волі на строк до трьох років.  

2. Те саме діяння, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам 

або смерть потерпілого, -  

карається позбавленням волі на строк від двох до десяти років.  
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3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що спричинило 

загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки, -  

карається позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років.  

 

Стаття 415. Порушення правил водіння або експлуатації машин 

 

1. Порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної 

чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої 

тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого, -  

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що спричинило 

загибель кількох осіб, -  

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  

 

Стаття 416. Порушення правил польотів або підготовки до них 

 

Порушення правил польотів або підготовки до них, а також 

порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило 

катастрофу або інші тяжкі наслідки, -  

карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.  

 

Стаття 417. Порушення правил кораблеводіння 

 

Порушення правил кораблеводіння, що спричинило загибель людей, 

загибель корабля або інші тяжкі наслідки, -  

карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.  

 

Стаття 418. Порушення статутних правил вартової служби чи 

патрулювання 

 

1. Порушення статутних правил вартової (вахтової) служби чи 

патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яким 

призначено дану варту (вахту) чи патрулювання, -  
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карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або 

позбавленням волі на той самий строк.  

2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в умовах 

воєнного стану або в бойовій обстановці, -  

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  

 

Стаття 419. Порушення правил несення прикордонної служби 

 

1. Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка 

входить до складу наряду з охорони державного кордону України, 

якщо це спричинило тяжкі наслідки, -  

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  

 

Стаття 420. Порушення правил несення бойового чергування 

 

1. Порушення правил несення бойового чергування (бойової служби), 

встановлених для своєчасного виявлення і відбиття раптового нападу 

на Україну або для захисту та безпеки України, якщо це спричинило 

тяжкі наслідки, -  

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  

2. Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій 

обстановці, -  

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  

 

Стаття 421. Порушення статутних правил внутрішньої служби 

 

1. Порушення особою, яка входить у добовий наряд частини (крім 

варти і вахти), статутних правил внутрішньої служби, якщо воно 

спричинило тяжкі наслідки, запобігання яким входило в обов'язки 

даної особи, -  

карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох 

років або позбавленням волі на строк до трьох років.  

2. Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій 

обстановці, -  
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карається позбавленням волі на строк до п'яти років.  

 

Стаття 422. Розголошення відомостей військового характеру, що 

становлять державну таємницю, або втрата документів чи 

матеріалів, що містять такі відомості 

 

1. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять 

державну таємницю, за відсутності ознак державної зради -  

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  

2. Втрата документів або матеріалів, що містять відомості 

військового характеру, які становлять державну таємницю, предметів, 

відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій вони 

були довірені, якщо втрата стала результатом порушення 

встановлених правил поводження із зазначеними документами, 

матеріалами або предметами, -  

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  

3. Діяння, передбачені частинами першою, або другою цієї статті, 

якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -  

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  

 

Стаття 423. Зловживання військовою службовою особою владою 

або службовим становищем 

 

1. Незаконне використання військовою службовою особою 

транспортних засобів, споруд чи іншого військового майна, а також 

незаконне використання підлеглого для особистих послуг чи послуг 

іншим особам, а також інше зловживання владою або службовим 

становищем, вчинене з корисливих мотивів чи в інших особистих 

інтересах або в інтересах третіх осіб, якщо таке діяння заподіяло 

істотну шкоду, -  

караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до 

двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -  
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караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.  

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 

вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -  

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  

Примітка. 1. Під військовими службовими особами розуміються 

військові начальники, а також інші військовослужбовці, які 

обіймають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням 

організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських 

обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним дорученням 

повноважного командування.  

2. У статтях 423 - 426 цього Кодексу істотною шкодою, якщо вона 

полягає в завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в 

двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян, а тяжкими наслідками за тієї самої умови 

вважається шкода, яка у п'ятсот і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  

 

Стаття 424. Перевищення військовою службовою особою влади 

чи службових повноважень 

 

1. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових 

повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі 

наданих цій особі прав чи повноважень, крім передбачених частиною 

другою цієї статті, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, -  

карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або 

позбавленням волі на той самий строк.  

2. Застосування нестатутних заходів впливу щодо підлеглого або 

перевищення дисциплінарної влади, якщо ці дії заподіяли істотну 

шкоду, а також застосування насильства щодо підлеглого -  

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  

3. Діяння, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені із 

застосуванням зброї, а також діяння, передбачені частинами першою 

або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -  

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  
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4. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї 

статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -  

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти 

років.  

 

Стаття 425. Недбале ставлення до військової служби 

 

1. Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це 

заподіяло істотну шкоду, -  

карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або 

позбавленням волі на строк до трьох років.  

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,  

- карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 

вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -  

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.  

 

Стаття 426. Бездіяльність військової влади 

 

1. Умисне неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим, або 

ненаправлення військовою службовою особою до органу досудового 

розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив 

кримінальне правопорушення, а також інше умисне невиконання 

військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими 

обов'язками повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну 

шкоду, - 

караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до 

двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -  

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що 

вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -  
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караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років.  

 

Стаття 427. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни 

 

Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також 

не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, 

бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо 

зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, -  

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  

 

Стаття 428. Залишення гинучого військового корабля 

 

1. Залишення гинучого військового корабля командиром, який не 

виконав до кінця своїх службових обов'язків, а також особою із 

складу команди корабля без належного на те розпорядження 

командира -  

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  

2. Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій 

обстановці, -  

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.  

 

Стаття 429. Самовільне залишення поля бою або відмова діяти 

зброєю 

 

Самовільне залишення поля бою під час бою або відмова під час бою 

діяти зброєю -  

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  

 

Стаття 430. Добровільна здача в полон 

 

Добровільна здача в полон через боягузтво або легкодухість -  

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.  
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Стаття 431. Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в 

полоні 

 

1. Добровільна участь військовослужбовця, який перебуває в полоні, 

у роботах, що мають військове значення, або в інших заходах, які 

завідомо можуть заподіяти шкоду Україні або союзним з нею 

державам, за відсутності ознак державної зради -  

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  

2. Насильство над іншими військовополоненими або жорстоке 

поводження з ними з боку військовополоненого, який перебуває на 

становищі старшого, -  

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.  

3. Вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні, дій, 

спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з корисливих 

мотивів або з метою забезпечення поблажливого до себе ставлення з 

боку ворога -  

карається позбавленням волі на строк до трьох років.  

 

Стаття 432. Мародерство 

 

Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи 

поранених (мародерство), -  

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  

 

Стаття 433. Насильство над населенням у районі воєнних дій 

 

1. Насильство, протизаконне знищення майна, а також протизаконне 

відібрання майна під приводом воєнної необхідності, вчинювані 

щодо населення в районі воєнних дій, -  

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  

2. Розбій, вчинюваний щодо населення в районі воєнних дій, - 

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.  
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Стаття 434. Погане поводження з військовополоненими 

 

Погане поводження з військовополоненими, яке мало місце 

неодноразово, або пов'язане з особливою жорстокістю, або 

спрямоване проти хворих і поранених, а також недбале виконання 

обов'язків щодо хворих і поранених особами, на яких покладено їх 

лікування і піклування про них, за відсутності ознак більш тяжкого 

злочину -  

караються позбавленням волі на строк до трьох років.  

 

Стаття 435. Незаконне використання символіки Червоного 

Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та 

зловживання ними 

 

Носіння в районі воєнних дій символіки Червоного Хреста, 

Червоного Півмісяця, Червоного Кристала особами, які не мають на 

те права, а також зловживання в умовах воєнного стану прапорами чи 

знаками Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного 

Кристала або пофарбуванням, присвоєним санітарно-транспортним 

засобам, -  

караються позбавленням волі на строк до двох років.  

 

 

Президент України 

м. Київ 

5 квітня 2001 року 

№2341-ІІІ 

Л. Кучма 
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РОЗДІЛ 6. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА (МАТЕРІАЛЬНА) 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

6.1. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

 

витяг  

 

Книга перша  

Загальні положення  

 

Розділ 1 

Основні положення  

 

Глава 3 

Захист цивільних прав та інтересів  

 

Стаття 22. Відшкодування збитків та інші способи 

відшкодування майнової шкоди 

 

1. Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного 

права, має право на їх відшкодування.  

2. Збитками є:  

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або 

пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить 

зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);  

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, 

якби її право не було порушене (упущена вигода).  

3. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або 

законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому 

розмірі.  

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то 

розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої 

порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка 

порушила право.  
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4. На вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин 

справи майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, 

зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі 

(передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження 

пошкодженої речі тощо).  

 

Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди 

 

1. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої 

внаслідок порушення її прав.  

2. Моральна шкода полягає:  

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у 

зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;  

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з 

протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких 

родичів;  

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із 

знищенням чи пошкодженням її майна;  

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової 

репутації фізичної або юридичної особи.  

3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в 

інший спосіб.  

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається 

судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та 

душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або 

позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка 

завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, 

а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. 

При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги 

розумності і справедливості.  

4. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, 

яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього 

відшкодування.  
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5. Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не 

встановлено договором або законом.  

 

Книга п’ята  

Зобов’язальне право 

  

Підрозділ 2 

Недоговірні зобов’язання  

 

Глава 82 

Відшкодування шкоди  

 

§ 1. Загальні положення про відшкодування шкоди  

 

Стаття 1166. Загальні підстави відповідальності за завдану 

майнову шкоду 

 

1. Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної 

особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, 

відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.  

2. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо 

вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.  

3. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 

смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, 

відшкодовується у випадках, встановлених законом.  

4. Шкода, завдана правомірними діями, відшкодовується у випадках, 

встановлених цим Кодексом та іншим законом.  
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Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану моральну 

шкоду 

 

1. Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі 

неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, 

відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім 

випадків, встановлених частиною другою цієї статті.  

2. Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу 

місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи, яка її 

завдала:  

1) якщо шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 

смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки;  

2) якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного 

засудження, незаконного притягнення до кримінальної 

відповідальності, незаконного застосування запобіжного заходу, 

незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного 

стягнення у вигляді арешту або виправних робіт; 

3) в інших випадках, встановлених законом.  

 

Стаття 1168. Відшкодування моральної шкоди, завданої 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної 

особи 

 

1. Моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров'я, може бути відшкодована одноразово або шляхом здійснення 

щомісячних платежів.  

2. Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується 

її чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям 

(усиновленим), а також особам, які проживали з нею однією сім'єю.  
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Стаття 1169. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі 

здійснення нею права на самозахист 

 

1. Шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від 

протиправних посягань, у тому числі у стані необхідної оборони, 

якщо при цьому не були перевищені її межі, не відшкодовується.  

2. Якщо у разі здійснення особою права на самозахист вона завдала 

шкоди іншій особі, ця шкода має бути відшкодована особою, яка її 

завдала. Якщо такої шкоди завдано способами самозахисту, які не 

заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства, 

вона відшкодовується особою, яка вчинила протиправну дію.  

 

Стаття 1171. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої 

необхідності 

 

1. Шкода, завдана особі у зв'язку із вчиненням дій, спрямованих на 

усунення небезпеки, що загрожувала цивільним правам чи інтересам 

іншої фізичної або юридичної особи, якщо цю небезпеку за даних 

умов не можна було усунути іншими засобами (крайня необхідність), 

відшкодовується особою, яка її завдала.  

Особа, яка відшкодувала шкоду, має право пред'явити зворотну 

вимогу до особи, в інтересах якої вона діяла.  

2. Враховуючи обставини, за яких було завдано шкоди у стані 

крайньої необхідності, суд може покласти обов'язок її відшкодування 

на особу, в інтересах якої діяла особа, яка завдала шкоди, або 

зобов'язати кожного з них відшкодувати шкоду в певній частці або 

звільнити їх від відшкодування шкоди частково або в повному обсязі.  

 

Стаття 1172. Відшкодування юридичною або фізичною особою 

шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою 

 

1. Юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім 

працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) 

обов'язків.  
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2. Замовник відшкодовує шкоду, завдану іншій особі підрядником, 

якщо він діяв за завданням замовника.  

3. Підприємницькі товариства, кооперативи відшкодовують шкоду, 

завдану їхнім учасником (членом) під час здійснення ним 

підприємницької або іншої діяльності від імені товариства чи 

кооперативу.  

 

Стаття 1173. Відшкодування шкоди, завданої органом державної 

влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом 

місцевого самоврядування 

 

1. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними 

рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу 

влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, 

відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або 

органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів.  

 

Стаття 1174. Відшкодування шкоди, завданої посадовою або 

службовою особою органу державної влади, органу влади 

Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування 

 

1. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи 

органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим 

або органу місцевого самоврядування при здійсненні нею своїх 

повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою 

Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цієї 

особи.  
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Стаття 1175. Відшкодування шкоди, завданої органом державної 

влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом 

місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності 

 

1. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті 

прийняття органом державної влади, органом влади Автономної 

Республіки Крим або органом місцевого самоврядування 

нормативно-правового акта, що був визнаний незаконним і 

скасований, відшкодовується державою, Автономною Республікою 

Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини 

посадових і службових осіб цих органів.  

 

Стаття 1176. Відшкодування шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює 

оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури або суду 

 

1. Шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного 

засудження, незаконного притягнення до кримінальної 

відповідальності, незаконного застосування запобіжного заходу, 

незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного 

стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, відшкодовується 

державою у повному обсязі незалежно від вини посадових і 

службових осіб органу, що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. 

2. Право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі 

незаконними діями органу, що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, виникає у 

випадках, передбачених законом. 

3. Якщо кримінальне провадження закрито на підставі закону про 

амністію або акта про помилування, право на відшкодування шкоди 

не виникає. 

4. Фізична особа, яка у процесі досудового розслідування або 

судового провадження шляхом самообмови перешкоджала 
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з'ясуванню істини і цим сприяла незаконному засудженню, 

незаконному притягненню до кримінальної відповідальності, 

незаконному застосуванню запобіжного заходу, незаконному 

затриманню, незаконному накладенню адміністративного стягнення у 

вигляді арешту чи виправних робіт, не має права на відшкодування 

шкоди. 

5. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок 

постановлення судом незаконного рішення в цивільній справі, 

відшкодовується державою в повному обсязі в разі встановлення в 

діях судді (суддів), які вплинули на постановлення незаконного 

рішення, складу злочину за обвинувальним вироком суду, що набрав 

законної сили. 

6. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок іншої 

незаконної дії або бездіяльності чи незаконного рішення органу, що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, органу досудового 

розслідування, прокуратури або суду, відшкодовується на загальних 

підставах. 

7. Порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, органу досудового розслідування, прокуратури або суду, 

встановлюється законом. 

 

Стаття 1177. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка 

потерпіла від злочину 

 

1. Майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину, 

відшкодовується державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила 

злочин, або якщо вона є неплатоспроможною.  

2. Умови та порядок відшкодування майнової шкоди, завданої майну 

фізичної особи, яка потерпіла від злочину, встановлюються законом.  
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Стаття 1186. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, 

яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла 

керувати ними 

 

1. Шкода, завдана фізичною особою, яка в момент її завдання не 

усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, не 

відшкодовується. З урахуванням матеріального становища 

потерпілого та особи, яка завдала шкоди, суд може постановити 

рішення про відшкодування нею цієї шкоди частково або в повному 

обсязі.  

Якщо фізична особа, яка завдала шкоди, сама довела себе до стану, в 

якому вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла 

керувати ними в результаті вживання нею спиртних напоїв, 

наркотичних засобів, токсичних речовин тощо, шкода, завдана нею, 

відшкодовується на загальних підставах.  

2. Якщо шкоди було завдано особою, яка не усвідомлювала значення 

своїх дій та (або) не могла керувати ними у зв'язку з психічним 

розладом або недоумством, суд може постановити рішення про 

відшкодування цієї шкоди її чоловіком (дружиною), батьками, 

повнолітніми дітьми, якщо вони проживали разом з цією особою, 

знали про її психічний розлад або недоумство, але не вжили заходів 

щодо запобігання шкоді.  

 

Стаття 1187. Відшкодування шкоди, завданої джерелом 

підвищеної небезпеки 

 

1. Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з 

використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, 

механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, 

радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, 

утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід 

тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність 

здійснює, та інших осіб.  
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2. Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується 

особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше 

речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним 

засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або 

утримання якого створює підвищену небезпеку.  

3. Особа, яка неправомірно заволоділа транспортним засобом, 

механізмом, іншим об'єктом, завдала шкоди діяльністю щодо його 

використання, зберігання або утримання, зобов'язана відшкодувати її 

на загальних підставах.  

4. Якщо неправомірному заволодінню іншою особою транспортним 

засобом, механізмом, іншим об'єктом сприяла недбалість її власника 

(володільця), шкода, завдана діяльністю щодо його використання, 

зберігання або утримання, відшкодовується ними спільно, у частці, 

яка визначається за рішенням суду з урахуванням обставин, що 

мають істотне значення.  

5. Особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної 

небезпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що 

шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу 

потерпілого.  

 

Стаття 1188. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії 

кількох джерел підвищеної небезпеки 

 

1. Шкода, завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної 

небезпеки, відшкодовується на загальних підставах, а саме:  

1) шкода, завдана одній особі з вини іншої особи, відшкодовується 

винною особою;  

2) за наявності вини лише особи, якій завдано шкоди, вона їй не 

відшкодовується;  

3) за наявності вини всіх осіб, діяльністю яких було завдано шкоди, 

розмір відшкодування визначається у відповідній частці залежно від 

обставин, що мають істотне значення.  
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2. Якщо внаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки було 

завдано шкоди іншим особам, особи, які спільно завдали шкоди, 

зобов'язані її відшкодувати незалежно від їхньої вини.  

 

Стаття 1189. Відшкодування ядерної шкоди 

 

1. Особливості відшкодування ядерної шкоди встановлюються 

законом.  

 

Стаття 1190. Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома 

особами 

 

1. Особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано 

шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим.  

2. За заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, 

які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої 

вини.  

 

Стаття 1191. Право зворотної вимоги до винної особи 

 

1. Особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має право 

зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого 

відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом.  

2. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, 

юридичні особи мають право зворотної вимоги до фізичної особи, 

винної у вчиненні злочину, у розмірі коштів, витрачених на лікування 

особи, яка потерпіла від цього злочину.  

3. Держава, відшкодувавши шкоду, завдану посадовою, службовою 

особою органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, 

прокуратури або суду, має право зворотної вимоги до цієї особи 

тільки у разі встановлення в її діях складу злочину за обвинувальним 

вироком суду щодо неї, який набрав законної сили.  

4. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, 

відшкодувавши шкоду, завдану посадовою, службовою особою 
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внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності 

відповідно органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, мають право 

зворотної вимоги до винної особи у розмірі виплаченого 

відшкодування (крім відшкодування виплат, пов'язаних із трудовими 

відносинами та відшкодуванням моральної шкоди).  

5. Батьки (усиновлювачі), опікун або піклувальник, а також заклад 

або особа, що зобов'язані здійснювати нагляд за малолітньою або 

неповнолітньою особою, які відшкодували шкоду, завдану 

малолітньою або неповнолітньою особою чи фізичною особою, яка 

визнана недієздатною, не мають права зворотної вимоги до цієї 

особи.  

 

Стаття 1192. Способи відшкодування шкоди, завданої майну 

потерпілого 

 

1. З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може 

зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі 

(передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену 

річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.  

Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, 

визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на 

момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для 

відновлення пошкодженої речі.  

 

Стаття 1193. Урахування вини потерпілого і матеріального 

становища фізичної особи, яка завдала шкоди 

 

1. Шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу, не 

відшкодовується.  

2. Якщо груба необережність потерпілого сприяла виникненню або 

збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого (а в разі 

вини особи, яка завдала шкоди, - також залежно від ступеня її вини) 
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розмір відшкодування зменшується, якщо інше не встановлено 

законом.  

3. Вина потерпілого не враховується у разі відшкодування 

додаткових витрат, передбачених частиною першою статті 1195 

цього Кодексу, у разі відшкодування шкоди, завданої смертю 

годувальника та у разі відшкодування витрат на поховання.  

4. Суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, завданої 

фізичною особою, залежно від її матеріального становища, крім 

випадків, коли шкоди завдано вчиненням злочину.  

 

Стаття 1194. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала 

свою цивільну відповідальність 

 

1. Особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі 

недостатності страхової виплати (страхового відшкодування) для 

повного відшкодування завданої нею шкоди зобов'язана сплатити 

потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою 

виплатою (страховим відшкодуванням).  

 

§ 2. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров'я або смертю  

 

Стаття 1195. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або 

іншим ушкодженням здоров'я 

 

1. Фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або 

іншим ушкодженням здоров'я фізичній особі, зобов'язана 

відшкодувати потерпілому заробіток (дохід), втрачений ним 

внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної 

працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, викликані 

необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного 

лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо.  
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2. У разі каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, 

яка в момент завдання шкоди не працювала, розмір відшкодування 

визначається виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.  

3. Шкода, завдана фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров'я, відшкодовується без урахування пенсії, призначеної у 

зв'язку з втратою здоров'я, або пенсії, яку вона одержувала до цього, а 

також інших доходів.  

4. Договором або законом може бути збільшений обсяг і розмір 

відшкодування шкоди, завданої потерпілому каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров'я.  

 

Стаття 1196. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі під 

час виконання нею договірних зобов'язань 

 

1. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 

смертю фізичної особи під час виконання нею договірних зобов'язань 

(договір перевезення тощо), підлягає відшкодуванню на підставах, 

встановлених статтями 1166 та 1187 цього Кодексу.  

 

Стаття 1197. Визначення заробітку (доходу), втраченого 

внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної 

особи, яка працювала за трудовим договором 

 

1. Розмір втраченого фізичною особою внаслідок каліцтва або іншого 

ушкодження здоров'я заробітку (доходу), що підлягає 

відшкодуванню, визначається у відсотках від середнього місячного 

заробітку (доходу), який потерпілий мав до каліцтва або іншого 

ушкодження здоров'я, з урахуванням ступеня втрати потерпілим 

професійної працездатності, а за її відсутності - загальної 

працездатності.  

Середньомісячний заробіток (дохід) обчислюється за бажанням 

потерпілого за дванадцять або за три останні календарні місяці 

роботи, що передували ушкодженню здоров'я або втраті 

працездатності внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я. 
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Якщо середньомісячний заробіток (дохід) потерпілого є меншим від 

п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, розмір 

втраченого заробітку (доходу) обчислюється виходячи з 

п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.  

2. Для визначення розміру відшкодування у разі професійного 

захворювання може братися до уваги за бажанням потерпілого 

середньомісячний заробіток (дохід) за дванадцять або за три останні 

календарні місяці перед припиненням роботи, що було викликано 

каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.  

3. До втраченого заробітку (доходу) включаються всі види оплати 

праці за трудовим договором за місцем основної роботи і за 

сумісництвом, з яких сплачується податок на доходи громадян, у 

сумах, нарахованих до вирахування податку.  

До втраченого заробітку (доходу) не включаються одноразові 

виплати, компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога, 

допомога по вагітності та пологах тощо.  

Якщо потерпілий на момент завдання йому шкоди не працював, його 

середньомісячний заробіток (дохід) обчислюється, за його бажанням, 

виходячи з його заробітку до звільнення або звичайного розміру 

заробітної плати працівника його кваліфікації у цій місцевості.  

4. Якщо заробіток (дохід) потерпілого до його каліцтва чи іншого 

ушкодження здоров'я змінився, що поліпшило його матеріальне 

становище (підвищення заробітної плати за посадою, переведення на 

вищеоплачувану роботу, прийняття на роботу після закінчення 

освіти), при визначенні середньомісячного заробітку (доходу) 

враховується лише заробіток (дохід), який він одержав або мав 

одержати після відповідної зміни.  

 

Стаття 1200. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого 

 

1. У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають 

непрацездатні особи, які були на його утриманні або мали на день 

його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина 

потерпілого, народжена після його смерті.  
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Шкода відшкодовується:  

1) дитині - до досягнення нею вісімнадцяти років (учню, студенту - 

до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ним двадцяти 

трьох років);  

2) чоловікові, дружині, батькам (усиновлювачам), які досягли 

пенсійного віку, встановленого законом, - довічно;  

3) інвалідам - на строк їх інвалідності;  

4) одному з батьків (усиновлювачів) або другому з подружжя чи 

іншому членові сім'ї незалежно від віку і працездатності, якщо вони 

не працюють і здійснюють догляд за: дітьми, братами, сестрами, 

внуками померлого, - до досягнення ними чотирнадцяти років;  

5) іншим непрацездатним особам, які були на утриманні потерпілого, 

- протягом п'яти років після його смерті.  

2. Особам, визначеним у пунктах 1 - 5 частини першої цієї статті, 

шкода відшкодовується у розмірі середньомісячного заробітку 

(доходу) потерпілого з вирахуванням частки, яка припадала на нього 

самого та працездатних осіб, які перебували на його утриманні, але 

не мають права на відшкодування шкоди. До складу доходів 

потерпілого також включаються пенсія, суми, що належали йому за 

договором довічного утримання (догляду), та інші аналогічні 

виплати, які він одержував.  

3. Особам, які втратили годувальника, шкода відшкодовується в 

повному обсязі без урахування пенсії, призначеної їм внаслідок 

втрати годувальника, та інших доходів.  

4. Розмір відшкодування, обчислений для кожного з осіб, які мають 

право на відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника, не 

підлягає подальшому перерахункові, крім таких випадків: 

народження дитини, зачатої за життя і народженої після смерті 

годувальника; призначення (припинення) виплати відшкодування 

особам, що здійснюють догляд за дітьми, братами, сестрами, внуками 

померлого.  

Розмір відшкодування може бути збільшений законом.  
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Стаття 1201. Відшкодування витрат на поховання 

 

1. Особа, яка завдала шкоди смертю потерпілого, зобов'язана 

відшкодувати особі, яка зробила необхідні витрати на поховання та 

на спорудження надгробного пам'ятника, ці витрати.  

Допомога на поховання, одержана фізичною особою, яка зробила ці 

витрати, до суми відшкодування шкоди не зараховується.  

 

Стаття 1202. Порядок відшкодування шкоди 

 

1. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров'я або смертю потерпілого, здійснюється щомісячними 

платежами.  

За наявності обставин, які мають істотне значення, та з урахуванням 

матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди, сума 

відшкодування може бути виплачена одноразово, але не більш як за 

три роки наперед.  

2. Стягнення додаткових витрат, передбачених частиною першою 

статті 1195 цього Кодексу, може бути здійснене наперед у межах 

строків, встановлених на основі висновку відповідної лікарської 

експертизи, а також у разі необхідності попередньої оплати послуг і 

майна (придбання путівки, оплата проїзду, оплата спеціальних 

транспортних засобів тощо).  

 

Стаття 1203. Збільшення розміру відшкодування шкоди на 

вимогу потерпілого у разі зміни стану його працездатності 

 

1. Потерпілий має право на збільшення розміру відшкодування 

шкоди, якщо його працездатність знизилася порівняно з тією, яка 

була у нього на момент вирішення питання про відшкодування 

шкоди.  
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Стаття 1204. Зменшення розміру відшкодування шкоди на 

вимогу особи, яка завдала шкоди 

 

1. Особа, на яку покладено обов'язок відшкодувати шкоду, завдану 

каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я потерпілого, має право 

вимагати зменшення розміру відшкодування шкоди, якщо 

працездатність потерпілого зросла порівняно з тією, яка була в нього 

на момент вирішення питання про відшкодування шкоди.  

 

Стаття 1205. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної 

особи, зобов'язаної відшкодувати шкоду 

 

1. У разі припинення юридичної особи, зобов'язаної відшкодувати 

шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, 

і встановлення її правонаступників виплата щомісячних платежів 

покладається на її правонаступників.  

У цьому разі вимоги про збільшення розміру відшкодування шкоди 

пред'являються до її правонаступників.  

2. У разі ліквідації юридичної особи платежі, належні потерпілому 

або особам, визначеним статтею 1200 цього Кодексу, мають бути 

капіталізовані для виплати їх потерпілому або цим особам у порядку, 

встановленому законом або іншим нормативно-правовим актом.  

У разі відсутності в юридичної особи, що ліквідується, коштів для 

капіталізації платежів, які підлягають сплаті, обов'язок щодо їх 

капіталізації покладається на ліквідаційну комісію на підставі 

рішення суду за позовом потерпілого.  

 

Стаття 1206. Відшкодування витрат на лікування особи, яка 

потерпіла від злочину 

 

1. Особа, яка вчинила злочин, зобов'язана відшкодувати витрати 

закладові охорони здоров'я на лікування потерпілого від цього 

злочину, крім випадку завдання шкоди при перевищенні меж 

необхідної оборони або у стані сильного душевного хвилювання, що 



175 

 

виникло раптово внаслідок насильства або тяжкої образи з боку 

потерпілого.  

2. Якщо злочин вчинено малолітньою або неповнолітньою особою, 

витрати на лікування потерпілого відшкодовуються особами, 

визначеними статтями 1178 і 1179 цього Кодексу.  

3. Якщо лікування проводилося закладом охорони здоров'я, що є у 

державній власності, у власності Автономної Республіки Крим або 

територіальної громади, кошти на відшкодування витрат на лікування 

зараховуються до відповідного бюджету.  

 

Стаття 1207. Обов'язок держави відшкодувати шкоду, завдану 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок 

злочину 

 

1. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 

смертю внаслідок злочину, відшкодовується потерпілому або особам, 

визначеним статтею 1200 цього Кодексу, державою, якщо не 

встановлено особу, яка вчинила злочин, або якщо вона є 

неплатоспроможною.  

2. Умови та порядок відшкодування державою шкоди, завданої 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, 

встановлюються законом.  

 

Стаття 1208. Збільшення розміру відшкодування шкоди у зв'язку 

з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру мінімальної 

заробітної плати 

 

1. За заявою потерпілого у разі підвищення вартості життя розмір 

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров'я або смертю, підлягає індексації на підставі рішення суду.  

2. За заявою потерпілого у разі збільшення розміру мінімальної 

заробітної плати розмір відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, 

іншим ушкодженням здоров'я або смертю, підлягає відповідному 

збільшенню на підставі рішення суду.  
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§ 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, 

робіт (послуг)  

 

Стаття 1209. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

недоліків товару, робіт (послуг)  

 

1. Виготовлювач товару, що є нерухомим майном, виконавець робіт 

(послуг) зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану фізичній або 

юридичній особі внаслідок конструктивних, технологічних, 

рецептурних та інших недоліків товару, робіт (послуг), а також 

недостовірної або недостатньої інформації про них.  

Відшкодування шкоди не залежить від вини виготовлювача товару, 

що є нерухомим майном, виконавця робіт (послуг), а також від того, 

чи перебував потерпілий з ними у договірних відносинах.  

2. Виготовлювач товару, що є нерухомим майном, виконавець робіт 

(послуг) звільняються від відшкодування шкоди, якщо вони доведуть, 

що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення 

потерпілим правил користування або зберігання товару, результатів 

робіт (послуг).  

3. Підстави для відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків 

товару, що є рухомим майном, у тому числі такого, що є складовою 

частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи 

електроенергію, встановлюються законом. 

 

Стаття 1210. Особи, зобов'язані відшкодовувати шкоду, завдану 

внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) 

 

1. Шкода, завдана внаслідок недоліків товару, що є нерухомим 

майном, підлягає відшкодуванню виготовлювачем товару.  

Шкода, завдана внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у 

тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого чи 

нерухомого майна, включаючи електроенергію, підлягає 
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відшкодуванню виготовлювачем товару або іншою особою, 

визначеною відповідно до закону. 

2. Шкода, завдана внаслідок недоліків робіт (послуг), підлягає 

відшкодуванню їх виконавцем.  

3. Шкода, завдана внаслідок ненадання повної чи достовірної 

інформації щодо властивостей і правил користування товаром, що є 

нерухомим майном, підлягає відшкодуванню відповідно до частини 

першої цієї статті.  

 

Стаття 1211. Строки відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

недоліків товару, робіт (послуг)  

 

1. Шкода, завдана внаслідок недоліків товару, що є нерухомим 

майном, робіт (послуг), підлягає відшкодуванню, якщо її завдано 

протягом встановленого строку служби (строку придатності) товару, 

результатів робіт (послуг), а якщо він не встановлений, - протягом 

десяти років з дня виготовлення товару, виконання роботи (надання 

послуги).  

2. Шкода, завдана внаслідок недоліків товару, що є нерухомим 

майном, робіт (послуг), підлягає відшкодуванню також, якщо:  

1) на порушення вимог закону не встановлено строк служби (строк 

придатності) товару, результатів робіт (послуг);  

2) особу не було попереджено про необхідні дії після закінчення 

строку служби (строку придатності) і про можливі наслідки в разі 

невиконання цих дій.  

3. Строк відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, 

що є рухомим майном, у тому числі таким, що є складовою частиною 

іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію, 

встановлюється законом. 
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Стаття 12111. Особливості відшкодування шкоди, завданої 

внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном  

 

1. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків 

товару, що є рухомим майном, у тому числі таким, що є складовою 

частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи 

електроенергію, встановлюються законом. 

 

 

 

Президент України 

м. Київ 

16 січня 2003 року 

№ 435-ІV 

Л. Кучма 
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6.2. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА» 

 

витяг 

 

Цей Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів 

та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням 

творів науки, літератури і мистецтва - авторське право, і права 

виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення 

- суміжні права.  

 

Розділ I  

Загальні положення 

 

Стаття 1. Визначення термінів 

 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  

автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір;  

аудіовізуальний твір - твір, що фіксується на певному матеріальному 

носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-

диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи 

аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) 

рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і 

сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи 

іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому 

рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних 

технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, 

телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть 

бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи 

іншими;  

база даних (компіляція даних) - сукупність творів, даних або будь-

якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі - 

електронній, підбір і розташування складових частин якої та її 

упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є 

доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою 
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спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів 

(комп'ютера) чи інших засобів;  

виключне право - майнове право особи, яка має щодо твору, 

виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи 

відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання 

цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на 

видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання 

іншим особам у межах строку, встановленого цим Законом;  

виконавець - актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист 

або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на 

музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом 

виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, 

циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також 

диригент музичних і музично-драматичних творів;  

виробник відеограми - фізична або юридична особа, яка взяла на себе 

ініціативу і несе відповідальність за перший відеозапис виконання 

або будь-яких рухомих зображень (як із звуковим супроводом, так і 

без нього);  

виробник фонограми - фізична або юридична особа, яка взяла на себе 

ініціативу і несе відповідальність за перший звукозапис виконання 

або будь-яких звуків;  

відеограма - відеозапис на відповідному матеріальному носії 

(магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) 

виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим 

супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що 

входить до аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом 

для виготовлення її копій;  

відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору, 

відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх 

запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у 

тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати 

комп'ютер;  

державна система правової охорони інтелектуальної власності - 

Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних 
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та інших державних закладів відповідної спеціалізації, що входять до 

сфери управління Установи. 

інформація про управління правами - інформація, в тому числі в 

електронній (цифровій) формі, що ідентифікує об'єкт авторського 

права і (або) суміжних прав і автора чи іншу особу, яка має на цей 

об'єкт авторське право і (або) суміжні права, або інформація про 

умови використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав, 

або будь-які цифри чи коди, у яких представлена така інформація, 

коли будь-який із цих елементів інформації прикладений до 

примірника об'єкта авторського права і (або) суміжних прав або 

вміщений у нього чи з'являється у зв'язку з його повідомленням до 

загального відома;  

ім'я автора - сукупність слів чи знаків, що ідентифікують автора: 

прізвище та ім'я автора; прізвище, ім'я та по батькові автора; ініціали 

автора; псевдонім автора; прийнятий автором знак (сукупність знаків) 

тощо;  

запис (звукозапис, відеозапис) - фіксація за допомогою спеціальних 

технічних засобів (у тому числі й за допомогою числового 

представлення) на відповідному матеріальному носії звуків і (або) 

рухомих зображень, яка дозволяє здійснювати їх сприйняття, 

відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою;  

здавання у майновий найм - передача права користування і (або) 

володіння оригіналом чи примірником твору, фонограми, відеограми 

на певний строк з метою одержання прямої чи опосередкованої 

комерційної вигоди;  

комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, 

схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, 

придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для 

досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як 

операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному 

або об'єктному кодах);  

контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми - примірник 

твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) 

розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних 
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прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм 

і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди 

автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, 

зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не 

охоронялися або перестали охоронятися;  

оприлюднення (розкриття публіці) твору - здійснена за згодою автора 

чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав дія, що 

вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, 

публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, 

публічного сповіщення тощо;  

опублікування твору, фонограми, відеограми - випуск в обіг за 

згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних 

прав виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими 

способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, 

здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, фонограми чи 

відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в 

майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання 

доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що 

будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який 

час за власним вибором або передачі права власності на них чи 

володіння ними іншими способами. Опублікуванням твору, 

фонограми, відеограми вважається також депонування рукопису 

твору, фонограми, відеограми у сховищі (депозитарії) з відкритим 

доступом та можливістю одержання в ньому примірника (копії) 

твору, фонограми, відеограми;  

організація колективного управління (організація колективного 

управління майновими правами) - організація, що управляє на 

колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і 

(або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку;  

організація мовлення - організація ефірного мовлення чи організація 

кабельного мовлення;  

організація ефірного мовлення - телерадіоорганізація, що здійснює 

публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм 

мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших 
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організацій) шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль (а 

також лазерних променів, гама-променів тощо) у будь-якому 

частотному діапазоні (у тому числі й з використанням супутників);  

організація кабельного мовлення - телерадіоорганізація, що здійснює 

публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм 

мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших 

організацій) шляхом передачі на віддаль сигналу за допомогою того 

чи іншого виду наземного, підземного чи підводного кабелю 

(провідникового, оптоволоконного чи іншого виду);  

особа - фізична або юридична особа;  

похідний твір - твір, що є творчою переробкою іншого існуючого 

твору без завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, 

аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його 

творчим перекладом на іншу мову (до похідних творів не належать 

аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, 

субтитрування українською чи іншими мовами інших 

аудіовізуальних творів);  

примірник твору - копія твору, виконана у будь-якій матеріальній 

формі;  

примірник фонограми - копія фонограми на відповідному 

матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано 

із цієї фонограми і містить усі зафіксовані на ній звуки чи їх частину;  

примірник відеограми - копія відеограми на відповідному 

матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано 

із цієї відеограми і містить усі зафіксовані на ній рухомі зображення 

чи їх частину (як із звуковим супроводом, так і без нього);  

продюсер аудіовізуального твору - особа, яка організує або організує 

та фінансує створення аудіовізуального твору;  

псевдонім - вигадане ім'я, вибране автором чи виконавцем для 

позначення свого авторства;  

публічне виконання - подання за згодою суб'єктів авторського права і 

(або) суміжних прав творів, виконань, фонограм, передач організацій 

мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як 

безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких 
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пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у 

місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не 

належать до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, незалежно від 

того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в 

різних місцях і в різний час;  

публічна демонстрація аудіовізуального твору, відеограми - публічне 

одноразове чи багаторазове представлення публіці за згодою суб'єктів 

авторського права і (або) суміжних прав у приміщенні, в якому 

можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї або 

близьких знайомих цієї сім'ї, аудіовізуального твору чи зафіксованого 

у відеограмі виконання або будь-яких рухомих зображень;  

публічний показ - будь-яка демонстрація оригіналу або примірника 

твору, виконання, фонограми, відеограми, передачі організації 

мовлення за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав 

безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, 

телевізійного кадру тощо (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) 

або за допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, де присутні 

чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї чи 

близьких знайомих цієї сім'ї особи, яка здійснює показ, незалежно від 

того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в 

різних місцях і в різний час (публічний показ аудіовізуального твору 

чи відеограми означає також демонстрацію окремих кадрів 

аудіовізуального твору чи відеограми без дотримання їх 

послідовності);  

публічне сповіщення (доведення до загального відома) - передача за 

згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефір за 

допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гама-променів 

тощо), у тому числі з використанням супутників, чи передача на 

віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи 

підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного 

та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зображень, 

їх записів у фонограмах і відеограмах, програм організацій мовлення 

тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою 

кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є 
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такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть 

бути сприйняті;  

репрографічне відтворення (репродукування) - факсимільне 

відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи 

зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або 

його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними 

способами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), 

оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер;  

розповсюдження об'єктів авторського права і (або) суміжних прав - 

будь-яка дія, за допомогою якої об'єкти авторського права і (або) 

суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються 

публіці, в тому числі доведення цих об'єктів до відома публіки таким 

чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об'єктів з 

будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором;  

службовий твір - твір, створений автором у порядку виконання 

службових обов'язків відповідно до службового завдання чи 

трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем;  

суспільне надбання - твори і об'єкти суміжних прав, строк дії 

авторського права і (або) суміжних прав на які закінчився;  

твір архітектури - твір у галузі мистецтва спорудження будівель і 

ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані будівлі 

та споруди, парки, плани населених пунктів тощо);  

твір образотворчого мистецтва - скульптура, картина, малюнок, 

гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) 

дизайну тощо;  

твір ужиткового мистецтва - твір мистецтва, в тому числі твір 

художнього промислу, створений ручним або промисловим способом 

для користування у побуті або перенесений на предмети такого 

користування;  

технічні засоби захисту - технічні пристрої і (або) технологічні 

розробки, призначені для створення технологічної перешкоди 

порушенню авторського права і (або) суміжних прав при сприйнятті і 

(або) копіюванні захищених (закодованих) записів у фонограмах 
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(відеограмах) і передачах організацій мовлення чи для контролю 

доступу до використання об'єктів авторського права і суміжних прав;  

установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері інтелектуальної власності;  

фонограма - звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи 

магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) 

виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що 

входить до аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним матеріалом 

для виготовлення її примірників (копій);  

цитата - порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи 

будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується, з 

обов'язковим посиланням на його автора і джерела цитування, іншою 

особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої 

твердження або для посилання на погляди іншого автора в 

автентичному формулюванні.  

 

Стаття 2. Законодавство України про авторське право і суміжні 

права  

 

Законодавство України про авторське право і суміжні права базується 

на Конституції України і складається з відповідних норм Цивільного 

кодексу України, цього Закону, законів України "Про 

кінематографію", "Про телебачення і радіомовлення", "Про 

видавничу справу", "Про розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів та фонограм" та інших законів України, що 

охороняють особисті немайнові права та майнові права суб'єктів 

авторського права і суміжних прав.  
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Стаття 3. Сфера дії Закону  

 

1. Дія цього Закону поширюється на:  

а) твори, зазначені у частині першій статті 8 цього Закону, і об'єкти 

суміжних прав, зазначені у статті 35 цього Закону, незалежно від 

місця їх першого оприлюднення (або не оприлюднені, але 

знаходяться в об'єктивній формі на території України), авторами яких 

або особами, яким належить авторське право і (або) суміжні права на 

них, є фізичні особи, які є громадянами України або не є її 

громадянами, але мають постійне місце проживання на території 

України, або юридичні особи, які мають місцезнаходження на 

території України;  

б) твори, зазначені у частині першій статті 8 цього Закону, і об'єкти 

суміжних прав, зазначені у статті 35 цього Закону, вперше 

оприлюднені на території України або вперше оприлюднені за 

межами України, але після цього протягом 30 днів оприлюднені на 

території України;  

в) передачі організацій мовлення, що мають місцезнаходження на 

території України і здійснюють передачі за допомогою передавачів, 

розташованих на території України;  

г) твори архітектури і скульптури, які об'єктивно знаходяться на 

території України;  

д) твори та об'єкти суміжних прав, які охороняються відповідно до 

міжнародних договорів України.  

2. Положення цього Закону спрямовані на захист особистих 

немайнових прав і майнових прав:  

а) суб'єктів авторського права, зазначених у статті 7 цього Закону, і 

суб'єктів суміжних прав, зазначених у частині першій статті 36 цього 

Закону, які є громадянами України або не є громадянами України, але 

мають постійне місце проживання на території України (для 

юридичних осіб - місцезнаходження на території України), незалежно 

від того, на якій території вперше були оприлюднені їх твори чи 

об'єкти суміжних прав;  
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б) суб'єктів авторського права, зазначених у статті 7 цього Закону, і 

суб'єктів суміжних прав, зазначених у частині першій статті 36 цього 

Закону, незалежно від їх громадянства і постійного місця проживання 

(для юридичних осіб - їх місцезнаходження), твори чи об'єкти 

суміжних прав яких вперше оприлюднені на території України або не 

оприлюднені, але які знаходяться в об'єктивній формі на території 

України;  

в) суб'єктів авторського права, зазначених у статті 7 цього Закону, і 

суб'єктів суміжних прав, зазначених у частині першій статті 36 цього 

Закону, незалежно від їх громадянства і постійного місця 

проживання, твори чи об'єкти суміжних прав яких вперше 

оприлюднені в іншій країні та протягом 30 днів після цього 

оприлюднені на території України;  

г) інших осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права.  

3. Суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав, незалежно від 

їх громадянства, твори чи об'єкти суміжних прав яких вперше 

оприлюднені на території іншої держави або не оприлюднені, але 

знаходяться в об'єктивній формі на території іншої держави, правова 

охорона надається відповідно до міжнародних договорів України.  

  

Розділ II  

Авторське право 

 

Стаття 7. Суб'єкти авторського права 

 

Суб'єктами авторського права є автори творів, зазначених у частині 

першій статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким автори чи 

їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.  

 

Стаття 8. Об'єкти авторського права 

 

1. Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і 

мистецтва, а саме: 
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1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, 

наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті 

тощо);  

2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;  

3) комп'ютерні програми;  

4) бази даних;  

5) музичні твори з текстом і без тексту;  

6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні 

та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;  

7) аудіовізуальні твори;  

8) твори образотворчого мистецтва;  

9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;  

10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, 

подібними до фотографії;  

11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного 

ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні 

вироби тощо; 

12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що 

стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та 

інших сфер діяльності;  

13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і 

обробки фольклору, придатні для сценічного показу;  

14) похідні твори;  

15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та 

антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, 

що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або 

упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що 

входять до них як складові частини;  

16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування 

українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів; 

17) інші твори.  

2. Охороні за цим Законом підлягають всі твори, зазначені у частині 

першій цієї статті, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як 
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завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, 

обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).  

3. Передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на 

форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, 

принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, 

відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, 

проілюстровані у творі.  

 

Стаття 9. Охорона авторського права на частину твору  

 

Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі 

й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється 

відповідно до цього Закону.  

 

Стаття 10. Об'єкти, що не охороняються  

 

Не є об'єктом авторського права:  

а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають 

характер звичайної прес-інформації;  

б) твори народної творчості (фольклор);  

в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні 

документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру 

(закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) 

та їх офіційні переклади;  

г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки 

органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових 

формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки 

підприємств, установ та організацій;  

д) грошові знаки;  

е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, 

телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не 

відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право 

sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).  
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Проекти офіційних символів і знаків, зазначених у пунктах "г" і "д" 

частини першої цієї статті, до їх офіційного затвердження 

розглядаються як твори і охороняються відповідно до цього Закону.  

 

Стаття 11. Виникнення і здійснення авторського права. 

Презумпція авторства  

 

1. Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор 

твору.  

За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, 

зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція 

авторства).  

Це положення застосовується також у разі опублікування твору під 

псевдонімом, який ідентифікує автора.  

2. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. 

Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається 

реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а 

також виконання будь-яких інших формальностей.  

3. Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша 

особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право 

на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати 

знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких 

елементів:  

латинська літера "c", обведена колом, - ©;  

ім'я особи, яка має авторське право;  

рік першої публікації твору.  

Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і 

кожному примірнику твору.  

4. Якщо твір опубліковано анонімно чи під псевдонімом (за винятком 

випадку, коли псевдонім однозначно ідентифікує автора), видавець 

твору (його ім'я чи назва мають бути зазначені на творі) вважається 

представником автора і має право захищати права останнього. Це 

положення діє до того часу, поки автор твору не розкриє своє ім'я і не 

заявить про своє авторство.  
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5. Суб'єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського 

права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати 

опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на 

твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права 

може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних 

реєстрах.  

Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються 

права автора на твір, здійснюється Установою відповідно до 

затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. Установа 

складає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій.  

За підготовку Установою до державної реєстрації авторського права і 

договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори, 

розміри яких визначаються Кабінетом Міністрів України.  

Про реєстрацію авторського права на твір Установою видається 

свідоцтво. За видачу свідоцтва сплачується державне мито, кошти від 

сплати якого перераховуються до Державного бюджету України. 

Розмір і порядок сплати державного мита за видачу свідоцтва 

визначаються законодавством.  

Особа, яка володіє матеріальним об'єктом, в якому втілено 

(виражено) твір, не може перешкоджати особі, яка має авторське 

право, у його реєстрації.  

 

Стаття 12. Авторське право і право власності на матеріальний 

об'єкт, в якому втілено твір  

 

1. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому 

втілено твір, не залежать одне від одного. Відчуження матеріального 

об'єкта, в якому втілено твір, не означає відчуження авторського 

права і навпаки.  

2. Власникові матеріального об'єкта, в якому втілено оригінал твору 

образотворчого мистецтва чи архітектури, не дозволяється руйнувати 

цей об'єкт без попереднього пропонування його авторові твору за 

ціну, що не перевищує вартості матеріалів, витрачених на його 

створення. Якщо збереження об'єкта, в якому втілено оригінал твору, 
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є неможливим, власник матеріального об'єкта, в якому виражено 

оригінал твору, повинен дозволити авторові зробити копію твору у 

відповідній формі, а якщо це стосується архітектурної споруди - 

фотографії твору.  

 

Стаття 13. Співавторство  

 

1. Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено 

твір.  

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить всім 

співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне 

нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має 

самостійне значення.  

Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між 

ними.  

Право опублікування та іншого використання твору в цілому 

належить всім співавторам.  

Якщо твір, створений у співавторстві, утворює одне нерозривне ціле, 

то жоден із співавторів не може без достатніх підстав відмовити 

іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну 

твору.  

У разі порушення спільного авторського права кожен співавтор може 

доводити своє право в судовому порядку.  

2. Якщо твір, створений у співавторстві, складається з частин, кожна 

з яких має самостійне значення, то кожен із співавторів має право 

використовувати створену ним частину твору на власний розсуд, 

якщо інше не передбачено угодою між співавторами.  

3. Співавторством є також авторське право на інтерв'ю. Співавторами 

інтерв'ю є особа, яка дала інтерв'ю, та особа, яка його взяла.  

Опублікування запису інтерв'ю допускається лише за згодою особи, 

яка дала інтерв'ю.  

4. Винагорода за використання твору належить співавторам у рівних 

частках, якщо в угоді між ними не передбачається інше.  
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5. Зазначені положення не поширюються на випадки оприлюднення 

чи надання інформації на підставі Закону України "Про доступ до 

публічної інформації". 

 

Стаття 14. Особисті немайнові права автора  

 

1. Автору належать такі особисті немайнові права:  

1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним 

чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого 

публічного використання твору, якщо це практично можливо;  

2) забороняти під час публічного використання твору згадування 

свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;  

3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма 

замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під 

час будь-якого його публічного використання;  

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому 

перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому 

іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації 

автора.  

2. Особисті немайнові права автора не можуть бути передані 

(відчужені) іншим особам.  

 

Стаття 15. Майнові права автора  

 

1. До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) 

належать:  

а) виключне право на використання твору;  

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору 

іншими особами.  

Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) 

можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями 

статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб'єктом 

авторського права.  
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2. Виключне право на використання твору автором (чи іншою 

особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати 

твір у будь-якій формі і будь-яким способом.  

3. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) 

на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому 

право дозволяти або забороняти:  

1) відтворення творів;  

2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;  

3) публічну демонстрацію і публічний показ;  

4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється 

іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;  

5) переклади творів;  

6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;  

7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, 

енциклопедій тощо;  

8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження 

іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат 

та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;  

9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, 

що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого 

місця і у будь-який час за їх власним вибором;  

10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після 

першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або 

примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз 

даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих 

у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер;  

11) імпорт примірників творів.  

Цей перелік не є вичерпним.  

4. Виключні права авторів на використання творів архітектури, 

містобудування, садово-паркового мистецтва передбачають і право їх 

участі у реалізації проектів цих творів.  

5. За винятком випадків, передбачених статтями 21 - 25 цього Закону, 

автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право вимагати 

виплати винагороди за будь-яке використання твору. Винагорода 
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може здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу, 

або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне 

використання твору (роялті), або комбінованих платежів.  

Розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення і 

використання твору встановлюються в авторському договорі або у 

договорах, що укладаються за дорученням суб'єктів авторського 

права організаціями колективного управління з особами, які 

використовують твори.  

Кабінетом Міністрів України можуть установлюватися мінімальні 

ставки авторської винагороди та порядок їх застосування.  

6. Обмеження майнових прав, встановлені статтями 21 - 25 цього 

Закону, здійснюються за умови, що вони не завдаватимуть шкоди 

використанню твору і не обмежуватимуть безпідставно законні 

інтереси автора.  

7. Якщо примірники правомірно опублікованого твору законним 

чином введені у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в 

Україні, то допускається їх повторне введення в обіг шляхом 

продажу, дарування тощо без згоди автора (чи іншої особи, яка має 

авторське право) і без виплати авторської винагороди, а щодо творів 

образотворчого мистецтва - з урахуванням положень статті 27 цього 

Закону. Проте у цьому випадку право здавання у майновий найм чи 

комерційний прокат залишається виключно за особою, яка має 

авторське право.  

 

Стаття 16. Авторське право на службові твори  

 

1. Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить 

його автору.  

2. Виключне майнове право на службовий твір належить 

роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором 

(контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і 

роботодавцем.  

3. За створення і використання службового твору автору належить 

авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої 



197 

 

встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-

правовим договором між автором і роботодавцем.  

 

Стаття 17. Авторське право на аудіовізуальний твір  

 

1. Авторами аудіовізуального твору є:  

а) режисер-постановник;  

б) автор сценарію і (або) текстів, діалогів;  

в) автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного 

твору з текстом або без нього;  

г) художник-постановник;  

д) оператор-постановник. 

Одна і та сама фізична особа може суміщати дві або більше із 

наведених у цій частині авторських функцій.  

2. Якщо інше не передбачено у договорі про створення 

аудіовізуального твору, автори, які зробили внесок або зобов'язалися 

зробити внесок у створення аудіовізуального твору і передали 

майнові права організації, що здійснює виробництво аудіовізуального 

твору, чи продюсеру аудіовізуального твору, не мають права 

заперечувати проти виконання цього твору, його відтворення, 

розповсюдження, публічного показу, публічної демонстрації, 

публічного сповіщення, а також субтитрування і дублювання його 

тексту, крім права на окреме публічне виконання музичних творів, 

включених до аудіовізуального твору. За оприлюднення і кожне 

публічне виконання, показ, демонстрацію чи сповіщення 

аудіовізуального твору, його здавання у майновий найм і (або) 

комерційний прокат його примірників за всіма авторами 

аудіовізуального твору зберігається право на справедливу 

винагороду, що розподіляється і виплачується організаціями 

колективного управління або іншим способом.  

3. Автори, твори яких увійшли як складова частина до 

аудіовізуального твору (як тих, що існували раніше, так і створених у 

процесі роботи над аудіовізуальним твором), зберігають авторське 

право кожний на свій твір і можуть самостійно використовувати його 
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незалежно від аудіовізуального твору в цілому, якщо договором з 

організацією, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи з 

продюсером аудіовізуального твору не передбачено інше.  

 

Стаття 18. Авторське право на комп'ютерні програми  

 

Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори. Така 

охорона поширюється на комп'ютерні програми незалежно від 

способу чи форми їх вираження.  

 

Стаття 19. Авторське право на збірники та інші складені твори  

 

1. Авторові збірника та інших складених творів (упорядникові) 

належить авторське право на здійснені ним підбір і розташування 

творів та (або) інших даних, що є результатом творчої праці 

(упорядкування).  

Упорядник збірника користується авторським правом за умови 

дотримання ним прав авторів кожного з творів, включених до 

складеного твору.  

Автори творів, включених до складеного твору, мають право 

використовувати свої твори незалежно від складеного твору, якщо 

інше не передбачено авторським договором з упорядником збірника.  

Авторське право упорядника збірника не перешкоджає іншим особам 

здійснювати самостійний підбір або розташування тих самих творів 

та (або) інших даних для створення своїх творів.  

Передбачена цією частиною правова охорона баз даних не 

поширюється на самі дані чи інформацію і не зачіпає будь-яке 

авторське право, що відноситься до самих даних чи інформації, які 

містяться у базі даних.  

2. Видавцям енциклопедій, енциклопедичних словників, періодичних 

збірників, збірників наукових праць, газет, журналів та інших 

періодичних видань належать виключні права на використання таких 

видань у цілому. Видавець має право за будь-якого використання 
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таких видань зазначати в них своє ім'я або вимагати такого 

зазначення.  

Автори творів, включених до таких видань, зберігають виключні 

права на використання своїх творів незалежно від видання в цілому, 

якщо інше не передбачено авторським договором.  

 

Стаття 20. Авторське право перекладачів і авторів інших 

похідних творів 

 

1. Перекладачам і авторам інших похідних творів належить авторське 

право на здійснені ними переклад, адаптацію, аранжування або іншу 

переробку.  

Перекладачі і (або) автори інших похідних творів користуються 

авторським правом на створений ними твір за умови дотримання 

ними прав автора, твір якого зазнав перекладу, адаптації, 

аранжування або іншої переробки.  

2. Авторське право перекладачів і (або) авторів інших похідних 

творів не перешкоджає іншим особам здійснювати свої переклади і 

переробки тих самих творів.  

 

Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені 

автора  

 

Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з 

обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, 

допускається:  

1) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в 

обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування 

статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено 

критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером 

твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у 

формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми 

(відеограми) або програми мовлення;  
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2) використання літературних і художніх творів в обсязі, 

виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, 

передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального 

характеру;  

3) відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення 

попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних 

економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи 

публічно сповіщених творів такого ж самого характеру у випадках, 

коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше 

публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;  

4) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами 

фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше 

публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час 

перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;  

5) відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці 

виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення 

зазначених заходів, без використання цих каталогів у комерційних 

цілях;  

6) видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом 

для сліпих;  

7) відтворення творів для судового і адміністративного провадження 

в обсязі, виправданому цією метою;  

8) публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних 

церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером 

таких церемоній;  

9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших 

періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення 

публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших 

подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою;  

10) відтворення твору в цілях і за умов, передбачених статтями 22 - 

25 цього Закону. 

Цей перелік вільного використання творів є вичерпним.  
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Розділ V 

Захист авторського права і суміжних прав  

 

Стаття 50. Порушення авторського права і суміжних прав  

 

Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає 

підстави для судового захисту, є:  

а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті 

немайнові права суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, 

визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їх майнові права, 

визначені статтями 15, 39, 40 і 41 цього Закону, з урахуванням 

передбачених статтями 21 - 25, 42 і 43 цього Закону обмежень 

майнових прав;  

б) піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав - 

опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, 

вивезення з митної території України і розповсюдження 

контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних 

програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій 

мовлення;  

в) плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, 

чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;  

г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають 

авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (у тому 

числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, 

програм мовлення;  

д) вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права 

і (або) суміжних прав;  

е) будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту 

авторського права і (або) суміжних прав, зокрема виготовлення, 

розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування 

засобів для такого обходу;  

є) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній 

формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського 

права і (або) суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління;  
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ж) розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою 

розповсюдження, публічне сповіщення об'єктів авторського права і 

(або) суміжних прав, з яких без дозволу суб'єктів авторського права і 

(або) суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління 

правами, зокрема в електронній формі.  

 

Стаття 51. Порядок захисту авторського права і суміжних прав  

 

Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського 

права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому 

адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.  

 

Стаття 52. Способи цивільно-правового захисту авторського 

права і суміжних прав  

 

1. За захистом свого авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти 

авторського права та суміжних прав мають право звертатися в 

установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх 

компетенції.  

При порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) 

суміжних прав, передбачених статтею 50 цього Закону, недотриманні 

передбачених договором умов використання творів і (або) об'єктів 

суміжних прав, використанні творів і об'єктів суміжних прав з 

обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і 

(або) документів про управління правами чи створенні загрози 

неправомірного використання об'єктів авторського права і (або) 

суміжних прав та інших порушеннях особистих немайнових прав і 

майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав 

суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право:  

а) вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі 

забороняти дії, що порушують авторське право і (або) суміжні права 

чи створюють загрозу їх порушення;  
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б) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та 

(або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) 

суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;  

в) подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди;  

г) подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), 

включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого 

порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) 

суміжних прав, або виплату компенсацій;  

д) вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського 

права і (або) суміжних прав, у тому числі призупинення митних 

процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну 

територію України чи з її митної території контрафактні примірники 

творів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів 

захисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом України;  

е) брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, 

технологічних процесів і господарських операцій, пов'язаних з 

виготовленням примірників творів, фонограм і відеограм, щодо яких 

є підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення 

авторського права і (або) суміжних прав, у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України;  

є) вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах 

масової інформації даних про допущені порушення авторського права 

і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень;  

ж) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні 

права позивача, надання інформації про третіх осіб, задіяних у 

виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів і 

об'єктів суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів 

захисту, та про канали їх розповсюдження;  

з) вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, 

пов'язаних із захистом авторського права та суміжних прав.  

2. Суд має право постановити рішення чи ухвалу про:  
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а) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої 

порушенням авторського права і (або) суміжних прав, з визначенням 

розміру відшкодування;  

б) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права і 

(або) суміжних прав;  

в) стягнення із порушника авторського права і (або) суміжних прав 

доходу, отриманого внаслідок порушення;  

г) виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 

50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків 

або стягнення доходу;  

д) заборону опублікування творів, їх виконань чи постановок, 

випуску примірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, 

припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) 

контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм 

мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх 

виготовлення і відтворення, публікацію у пресі інформації про 

допущене порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде 

доведено факт порушення авторського права і (або) суміжних прав 

або факт наявності дій, що створюють загрозу порушення цих прав;  

е) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні 

права позивача, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві 

та розповсюдженні контрафактних примірників творів та об'єктів 

суміжних прав, засобів обходу технічних засобів та про канали 

розповсюдження.  

При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі, 

права якої порушено, а також для відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди суд зобов'язаний виходити із суті порушення, 

майнової і моральної шкоди, завданої особі, яка має авторське право і 

(або) суміжні права, а також із можливого доходу, який могла б 

одержати ця особа. У розмір збитків, завданих особі, права якої 

порушено, додатково можуть бути включені судові витрати, понесені 

цією особою, а також витрати, пов'язані з оплатою допомоги 

адвоката.  
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При визначенні компенсації, яка має бути виплачена замість 

відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд зобов'язаний у 

встановлених пунктом "г" цієї частини межах визначити розмір 

компенсації, враховуючи обсяг порушення та (або) наміри 

відповідача.  

3. Суд може постановити рішення про накладення на порушника 

штрафу у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь 

позивача. Сума штрафів передається у встановленому порядку до 

Державного бюджету України.  

4. Суд може постановити рішення про вилучення чи конфіскацію всіх 

контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм 

мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені або 

розповсюджені з порушенням авторського права і (або) суміжних 

прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту. Це стосується 

також усіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, 

фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються 

примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, а також 

матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення і 

для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту.  

За рішенням суду вилучені контрафактні примірники творів (у тому 

числі комп'ютерні програми і бази даних), фонограм, відеограм, 

програм мовлення на вимогу особи, яка є суб'єктом авторського права 

і (або) суміжних прав і права якої порушено, можуть бути передані 

цій особі. Якщо ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні 

примірники підлягають знищенню, а матеріали і обладнання, що 

використовувалися для відтворення контрафактних примірників, 

підлягають відчуженню із перерахуванням виручених коштів до 

Державного бюджету України.  

 

Стаття 53. Способи забезпечення позову у справах про 

порушення авторського права і суміжних прав  

 

1. До завершення розгляду справи по суті суддя одноособово має 

право винести ухвалу про заборону відповідачеві, щодо якого є 
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достатні підстави вважати, що він є порушником авторського права і 

(або) суміжних прав, вчиняти до винесення рішення чи ухвали суду 

певні дії, а саме: виготовлення, відтворення, продаж, здавання в 

майновий найм, прокат, ввезення на митну територію України та 

інше передбачене цим Законом використання, а також 

транспортування, зберігання або володіння з метою введення в 

цивільний обіг примірників творів, у тому числі комп'ютерних 

програм і баз даних, а також записаних виконань, фонограм, 

відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається, що вони є 

контрафактними, і засобів обходу технічних засобів захисту.  

2. За наявності достатніх даних про вчинення такого порушення 

авторського права і (або) суміжних прав, за яке відповідно до закону 

передбачена кримінальна відповідальність, орган досудового 

розслідування або суд зобов'язані вжити заходів для забезпечення 

розшуку і накладення арешту на:  

а) примірники творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз 

даних), записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, 

щодо яких припускається, що вони є контрафактними, а також засоби 

обходження технічних засобів захисту;  

б) матеріали й обладнання, призначені для їх виготовлення і 

відтворення;  

в) документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути доказом 

вчинення протиправних дій.  

3. У разі, якщо відповідач по справі порушення авторського права і 

(або) суміжних прав відмовляє у доступі до необхідної інформації чи 

не забезпечує її надання у прийнятний строк, робить перешкоди у 

здійсненні судових процедур, або з метою збереження відповідних 

доказів щодо інкримінованого порушення, особливо у випадку, коли 

будь-яке відстрочення може завдати непоправної шкоди особі, яка 

має авторське право і (або) суміжні права, або коли є очевидний 

ризик того, що доказ буде знищено, суд або суддя одноособово мають 

право за заявою заявника застосувати тимчасові заходи до 

пред'явлення позову або до початку розгляду справи за участю іншої 

сторони (відповідача) шляхом:  
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а) винесення ухвали про огляд приміщень, в яких, як припускається, 

відбуваються дії, пов'язані з порушенням авторського права і (або) 

суміжних прав;  

б) накладення арешту і вилучення всіх примірників творів (у тому 

числі комп'ютерних програм і баз даних), записаних виконань, 

фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається, 

що вони є контрафактними, засобів обходження технічних засобів 

захисту, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для 

їх виготовлення і відтворення;  

в) накладення арешту і вилучення рахунків та інших документів, які 

можуть бути доказом вчинення дій, що порушують або створюють 

загрозу порушення (чи підтверджують наміри вчинення порушення) 

авторського права і (або) суміжних прав.  

Заява про застосування тимчасових заходів розглядається тільки за 

участю заявника у дводенний строк з дня її подання.  

Ухвала суду про застосування тимчасового заходу підлягає 

негайному виконанню органом державної виконавчої служби за 

участю заявника.  

До прийняття ухвали про застосування тимчасових заходів, 

зазначених в абзаці першому цієї частини, суд має право вимагати від 

заявника обгрунтування того, що він є суб'єктом авторського права і 

(або) суміжних прав і що ці права порушені або невідворотно будуть 

порушені, а також видати заявнику судову ухвалу щодо внесення 

застави або еквівалентної гарантії, достатньої для того, щоб запобігти 

зловживанню тимчасовим заходом. Застава полягає у внесенні на 

депозит суду заявником чи іншими особами грошей чи передачі 

інших матеріальних цінностей. Розмір застави (гарантії) визначається 

судом з урахуванням обставин справи, але не повинен бути меншим 

від 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більшим 

від розміру заявленої шкоди.  

У разі застосування визначених в абзаці першому цієї частини 

тимчасових заходів відповідач має право вимагати їх зміни чи 

скасування, а заявник зобов'язаний подати позов до суду про захист 
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порушених авторських чи суміжних прав не пізніше 15 календарних 

днів від дня застосування тимчасового заходу.  

Застава повертається повністю заявникові при відмові суду у 

прийнятті позову до розгляду чи задоволенні позову повністю або 

частково. У противному разі застава звертається на виконання 

рішення про компенсацію шкоди відповідачеві, завданої 

застосуванням тимчасових заходів.  

При скасуванні визначених в абзаці першому цієї частини 

тимчасових заходів або якщо при розгляді справи з'ясується 

відсутність факту порушення чи загрози порушення авторського 

права і (або) суміжних прав, суд має право на клопотання відповідача 

прийняти судове рішення щодо надання відповідачу належної 

компенсації позивачем за будь-яку шкоду, завдану цими заходами.  

 

Президент України 

м. Київ 

23 грудня 1993 року 

№ 3792-ХІІ 

Л. Кравчук 
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6.3. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ІНФОРМАЦІЮ» 

 

витяг 

 

Цей Закон регулює відносини щодо створення, збирання, одержання, 

зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації.  

 

Розділ IV 

Відповідальність за порушення законодавства про інформацію 

 

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію 

 

1. Порушення законодавства України про інформацію тягне за собою 

дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну 

відповідальність згідно із законами України.  

 

Стаття 28. Неприпустимість зловживання правом на інформацію 

 

1. Інформація не може бути використана для закликів до повалення 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 

пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання 

міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних 

актів, посягання на права і свободи людини.  
 

Стаття 29. Поширення суспільно необхідної інформації 

 

1. Інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо 

вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного 

інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає 

потенційну шкоду від її поширення.  

2. Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка 

свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній 

цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, 

свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав 

людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші 
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негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або 

юридичних осіб тощо.  

 

Стаття 30. Звільнення від відповідальності 

 

1. Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за 

висловлення оціночних суджень.  

2. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, 

які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також 

висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять 

фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-

стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні 

судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.  

Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки принижують її 

гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові 

права, вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом 

на відповідь, а також на власне тлумачення справи у тому самому 

засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності 

поширених суджень, надавши їм іншу оцінку. Якщо суб'єктивну 

думку висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній формі, 

що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на особу, яка таким 

чином та у такий спосіб висловила думку або оцінку, може бути 

покладено обов'язок відшкодувати завдану моральну шкоду.  

3. Суб'єкти інформаційних відносин звільняються від 

відповідальності за розголошення інформації з обмеженим доступом, 

якщо суд встановить, що ця інформація є суспільно необхідною.  

4. Додаткові підстави звільнення від відповідальності засобів масової 

інформації та журналістів встановлюються законами України "Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про 

телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства" та 

іншими.  

 

Стаття 31. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди 
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1. У разі якщо порушенням права на свободу інформації особі 

завдано матеріальної чи моральної шкоди, вона має право на її 

відшкодування за рішенням суду.  

2. Суб'єкти владних повноважень як позивачі у справах про захист 

честі, гідності та ділової репутації вправі вимагати в судовому 

порядку лише спростування недостовірної інформації про себе і не 

мають права вимагати відшкодування моральної (немайнової) шкоди. 

Це не позбавляє посадових і службових осіб права на захист честі, 

гідності та ділової репутації в суді.  

 

Президент України 

м. Київ 

2 жовтня 1992 року 

№ 2657-ХІІ 

Л. Кравчук 
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6.4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ДЕРЖАВІ ВІД 23 

ЧЕРВНЯ 1995 РОКУ № 243/95 - ВР, ЗАТВЕРДЖЕНО ПОСТАНОВОЮ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ ВІД 21 ГРУДНЯ 2000 Р. №2171 - ІІІ 

 

Відповідно до Конституції (Основного Закону) України  та інших 

актів законодавства України військовослужбовці і призвані на збори 

військовозобов'язані зобов'язані бережливо ставитися до довірених їм 

озброєння, техніки та іншого військового майна, вживати заходів до 

запобігання шкоді.  

Особи, які посягають на державну власність, недбало ставляться до 

озброєння, техніки та іншого військового майна, притягаються до 

матеріальної відповідальності. Притягнення до матеріальної 

відповідальності не звільняє від дисциплінарної, цивільно-правової, 

адміністративної чи кримінальної відповідальності.  

 

I. Загальні положення 

 

1. Це Положення визначає підстави і порядок притягнення до 

матеріальної відповідальності військовослужбовців і призваних на 

збори військовозобов'язаних, винних у заподіянні шкоди державі під 

час виконання ними службових обов'язків, передбачених актами 

законодавства, військовими статутами, порадниками, інструкціями та 

іншими нормативними актами.  

За шкоду, заподіяну державі не під час виконання службових 

обов'язків, зазначені особи несуть матеріальну відповідальність у 

порядку, передбаченому цивільним законодавством України.  

До військовослужбовців належать: солдати, матроси, сержанти, 

старшини строкової військової служби і ті, які проходять військову 

службу за контрактом, курсанти (слухачі) військово-навчальних 

закладів, жінки, які проходять військову службу за контрактом на 

посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і 

мічманів та офіцерського складу, прапорщики, мічмани і офіцери 

Збройних Сил України, Прикордонних військ України,  військ 

Цивільної оборони, Управління державної охорони України та інших 
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військових формувань, створених відповідно до законодавства 

України, Служби безпеки України, військ внутрішньої та конвойної 

охорони Міністерства внутрішніх справ України, а також призвані на 

збори військовозобов'язані.  

Дія цього Положення поширюється також на осіб рядового та 

начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України.  

2. Відшкодуванню підлягає пряма дійсна шкода, завдана 

розкраданням, пошкодженням, втратою чи незаконним 

використанням військового майна, погіршенням або зниженням його 

цінності, що спричинило додаткові витрати для військових частин, 

установ, організацій, підприємств та військово-навчальних закладів 

(далі - військові частини) для відновлення, придбання майна чи інших 

матеріальних цінностей або надлишкові виплати.  

Військове майно - це державне майно, закріплене за відповідними 

військовими частинами. До нього належать: всі види озброєння, 

бойова та інша техніка, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, 

продовольство, технічне, аеродромне, шкіперське, речове, культурно-

просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне 

та інше майно, а також кошти.  

У випадках, передбачених пунктом 14 цього Положення, 

відшкодування військовослужбовцем і призваним на збори 

військовозобов'язаним прямої дійсної шкоди, заподіяної державі, 

здійснюється у кратному співвідношенні до вартості майна.  

3. Військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані 

несуть матеріальну відповідальність за наявністю:  

а) заподіяння прямої дійсної шкоди;  

б) протиправної їх поведінки;  

в)  причинного зв'язку між протиправною поведінкою і настанням 

шкоди;  

г) вини у заподіянні шкоди.  

Протиправною визнається така поведінка (дія або бездіяльність) 

військовослужбовця або призваного на збори військовозобов'язаного, 

коли він не виконує (недбало виконує) свої службові обов'язки.  
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Військовослужбовець або призваний на збори військовозобов'язаний 

визнається винним у заподіяній шкоді, якщо протиправне діяння 

вчинено ним умисно чи з необережності.  

4. Відшкодування шкоди військовослужбовцями і призваними на 

збори військовозобов'язаними провадиться незалежно від 

притягнення їх до дисциплінарної чи кримінальної відповідальності 

за дію (бездіяльність), якою державі було заподіяно шкоди.  

У разі притягнення особи, яка заподіяла матеріальну шкоду державі, 

до кримінальної відповідальності командир (начальник) військової 

частини зобов'язаний подати щодо неї цивільний позов до суду на 

суму невідшкодованої шкоди.  

5. Час, протягом якого винного військовослужбовця і призваного на 

збори військовозобов'язаного може бути притягнено до матеріальної 

відповідальності, не може перевищувати строків позовної давності, 

встановлених чинним законодавством.  

6. Військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані, 

діями яких заподіяно шкоду державі, можуть добровільно 

відшкодувати її повністю або частково. Ці особи за згодою 

командира (начальника) військової частини можуть відновити 

пошкоджене майно.  

Відшкодування шкоди натуральним рівноцінним майном не 

допускається в разі втрати чи пошкодження зброї, боєприпасів, 

спеціальної техніки тощо, які не можуть перебувати у власності 

громадян.  

7. Військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані у разі 

заподіяння з їх вини третім особам шкоди, яку було відшкодовано 

відповідно до чинного законодавства військовою частиною, 

зобов'язані відшкодувати її військовій частині у порядку, 

передбаченому цим Положенням та цивільним законодавством 

України.  

8. Залежно від того, навмисно чи з необережності заподіяно шкоду, а 

також з урахуванням суспільної небезпечності дії (бездіяльності) 

винної особи та обставин, за яких заподіяно шкоду, і вартості майна 
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до військовослужбовців і призваних на збори військовозобов'язаних 

застосовується повна або обмежена матеріальна відповідальність.  

9. Нагляд за додержанням і правильним застосуванням цього 

Положення здійснюється Генеральним прокурором України і 

підпорядкованими йому прокурорами.  

 

II. Обмежена матеріальна відповідальність 

 
10. Військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані за 

шкоду, заподіяну недбалим виконанням ними службових обов'язків, 

передбачених військовими статутами, порадниками, інструкціями та 

іншими нормативними актами, несуть матеріальну відповідальність у 

розмірі заподіяної шкоди, але не більше місячного грошового 

забезпечення.  

Військові будівельники військово-будівельних частин, окремих 

батальйонів і рот у випадках, передбачених цим пунктом, несуть 

матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної шкоди, але не 

більше середньомісячної заробітної плати.  

За пошкодження, псування або втрату через необережність майна, 

виданого військовослужбовцям і призваним на збори 

військовозобов'язаним на період зборів в особисте користування, 

вони несуть матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної з їх 

вини шкоди, але не більше тримісячного грошового забезпечення.  

11. Командири (начальники) військових частин за шкоду, заподіяну 

державі їх підлеглими, несуть матеріальну відповідальність у розмірі 

заподіяної шкоди, але не більше тримісячного грошового 

забезпечення, якщо вони своїми розпорядженнями порушили 

встановлений порядок обліку, зберігання, використання, перевезення 

військового майна.  

У разі, якщо командири (начальники) військових частин не вжили 

належних заходів, передбачених військовими статутами, 

порадниками, інструкціями та іншими нормативними актами щодо 

запобігання розкраданню, знищенню чи псуванню військового майна 

або щодо притягнення винних до відповідальності, вони несуть 
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матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної шкоди, але не 

більше місячного грошового забезпечення.  

12. Прапорщики, мічмани та офіцерський склад за шкоду, заподіяну з 

їх вини через простої вагонів, суден і автомобілів, несуть матеріальну 

відповідальність у розмірі заподіяної шкоди, але не більше 

тримісячного грошового забезпечення.  

 

III. Повна та підвищена матеріальна відповідальність 

 
13. Військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані 

несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, 

заподіяної з їх вини державі, у разі:  

умисного знищення, пошкодження, псування, розкрадання, 

незаконного витрачання військового майна або вчинення інших 

умисних протиправних дій;  

приписки у нарядах та інших документах фактично не виконаних 

робіт, перекручування звітних даних і обману держави в інших 

формах;  

заподіяння шкоди особою, яка перебувала у нетверезому стані;  

дій (бездіяльності), що мають ознаки злочину;  

недостачі, а також знищення або псування військового майна, 

переданого їм під звіт для зберігання, перевезення, використання чи 

для іншої мети.  

14. Військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані за 

шкоду, заподіяну розкраданням, марнотратством або втратою зброї та 

боєприпасів, оптичних приладів, засобів зв'язку, спеціальної техніки, 

льотно-технічного, спеціального морського і десантного 

обмундирування, штурманського спорядження, спеціального одягу і 

взуття, інвентарних речей та деяких інших видів військового майна, 

несуть матеріальну відповідальність у 2 - 10-кратному розмірі 

вартості цього майна. Перелік військового майна, нестача або 

розкрадання якого відшкодовується винними особами у кратному 

співвідношенні до його вартості, затверджується Кабінетом Міністрів 

України.  
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15. Командири (начальники) військових частин, винні в незаконному 

звільненні або переведенні робітника чи службовця на іншу роботу, 

повністю відшкодовують матеріальну шкоду, заподіяну у зв'язку з 

оплатою за період вимушеного прогулу чи за період виконання ними 

нижчеоплачуваної роботи. Таку відповідальність командири 

(начальники) військових частин несуть також у разі затримання ними 

виконання ухвали суду чи наказу вищого за підлеглістю командира 

(начальника) про поновлення робітника чи службовця на роботі.  

 

IV. Визначення розміру шкода та порядку її відшкодування 

 
16. Розмір заподіяної державі шкоди визначається за фактичними 

втратами на підставі даних обліку виходячи з вільних оптово-

роздрібних чи договірних цін, що діють на період розгляду питання 

про матеріальну відповідальність, а в разі відсутності таких даних - за 

цінами, що обчислюються в порядку, який визначається 

Міністерством економіки України.  

Обчислення розміру шкоди, що підлягає відшкодуванню, 

провадиться з урахуванням зносу військового майна за 

встановленими нормами.  

У разі виявлення нестачі майна, термін експлуатації якого на день 

ревізії (перевірки) або інвентаризації закінчився, або у разі 

неможливості встановити час його втрати відшкодування заподіяної 

шкоди провадиться в розмірі 25 відсотків, а для госпрозрахункових 

підприємств, організацій та установ - у розмірі 50 відсотків первинної 

вартості майна, якого не вистачає (з урахуванням коефіцієнта 

кратності).  

Суму стягнень за втрачене майно може бути зменшено командиром 

(начальником) військової частини за письмовим дозволом вищого за 

підлеглістю командира (начальника), а у випадках, передбачених 

законодавством України - судом, залежно від обставин, за яких 

заподіяно шкоду, ступеня вини та матеріального стану винної особи, 

за винятком випадків заподіяння шкоди злочинними діями, 

вчиненими в особистих корисливих цілях.  
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17. Командири підрозділів та інші посадові особи про наявні факти 

заподіяння матеріальної шкоди зобов'язані негайно подати рапорт 

командиру (начальнику) військової частини.  

У разі виявлення факту заподіяння матеріальної шкоди командир 

(начальник) військової частини призначає розслідування для 

встановлення причин виникнення шкоди, її розміру та винних осіб.  

Розслідування має бути завершено протягом одного місяця з дня 

виявлення шкоди. У необхідних випадках цей термін може бути 

продовжено вищим за підлеглістю командиром (начальником), але не 

більш як на один місяць.  

Розслідування не проводиться, якщо причини, розмір шкоди та 

винних осіб встановлено в ході ревізії (перевірки), інвентаризації, 

дізнання, попереднього слідства або судом.  

За висновками ревізії (перевірки), інвентаризації, органу дізнання, 

попереднього слідства або суду командир (начальник) військової 

частини в п'ятиденний термін з дня одержання такого висновку видає 

наказ про стягнення з винної особи відповідної суми.  

18. Розслідування призначається письмовим розпорядженням 

командира (начальника) військової частини, який має право прийняти 

рішення про притягнення військовослужбовця і призваного на збори 

військовозобов'язаного до матеріальної відповідальності.  

Розслідування провадиться посадовою особою, компетентною у 

питаннях обліку, зберігання та використання відповідного майна або 

яка має вищу юридичну освіту.  

Забороняється доручати розслідування посадовій особі, яка є 

підлеглою чи безпосереднім начальником військовослужбовця чи 

військовозобов'язаного, призваного на збори, дії яких необхідно 

розслідувати, а також посадовим особам, які є співучасниками 

заподіяння матеріальної шкоди чи зацікавлені в результатах 

розслідування.  

19. Розслідуванням повинно бути встановлено:  

в чому полягає матеріальна шкода та яка її вартісна оцінка;  

якими конкретно неправомірними діями військовослужбовця або 

призваного на збори військовозобов'язаного заподіяно шкоду;  
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вимоги яких законів, військових статутів, порадників, інструкцій та 

інших нормативних актів при цьому було порушено;  

умисно чи з необережності та з якою метою заподіяно шкоду;  

чи заподіяно шкоду винною особою під час виконання службових 

обов'язків;  

ступінь вини кожного у разі заподіяння шкоди кількома особами;  

умови та причини, що сприяли заподіянню шкоди, та її наслідки.  

20. Посадова особа, призначена для проведення розслідування, має 

право:  

брати письмові пояснення в осіб, причетних до факту заподіяння 

шкоди;  

одержувати довідки, акти ревізій (перевірок), інвентаризацій, 

накладні, витяги з обліково-видаткових книг і журналів, інші 

документи і матеріали, необхідні для об'єктивного і повного 

розслідування, а також довідки про розмір заподіяної шкоди;  

оглядати майно та приміщення, де воно зберігається;  

робити контрольні звіряння, заміри, зважування та інші контрольно-

перевірні дії з метою встановлення умов і причин, що сприяли 

заподіянню шкоди.  

21. У висновку розслідування викладаються факти, встановлені 

відповідно до вимог пунктів 3 і 19 цього Положення, та пропозиції 

про притягнення винної особи (винних осіб) до обмеженої, повної чи 

підвищеної матеріальної відповідальності, а в разі необхідності - 

обгрунтування можливості зменшення суми, що підлягає стягненню з 

винного для відшкодування завданої шкоди.  

До висновку додаються:  

письмові пояснення особи (осіб), яка притягається до матеріальної 

відповідальності;  

письмові пояснення інших осіб, причетних до факту заподіяння 

шкоди;  

акти ревізій (перевірок), інвентаризацій, накладні, витяги з обліково-

видаткових книг і журналів та інші матеріали розслідування;  
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довідка про вартісну оцінку заподіяної шкоди за підписом начальника 

відповідної служби та фінансового органу (головного бухгалтера) 

військової частини.  

Висновок підписується офіцером, який проводив розслідування. Всі 

матеріали розслідування подаються на розгляд командиру 

(начальнику) військової частини, який його затверджує у разі 

прийняття рішення про стягнення з винного встановленої шкоди.  

22. Військовослужбовці та призвані на збори військовозобов'язані, які 

притягаються до матеріальної відповідальності, ознайомлюються з 

матеріалами розслідування, про що у висновках робиться відповідний 

запис. Вони мають право подавати свої заперечення та клопотання на 

ім'я командира (начальника) військової частини.  

23. Командир (начальник) військової частини після розгляду 

матеріалів розслідування зобов'язаний особисто провести бесіду з 

військовослужбовцем або призваним на збори військовозобов'язаним, 

який притягається до матеріальної відповідальності. Якщо вину 

військовослужбовця чи призваного на збори військовозобов'язаного 

повністю доведено, командир (начальник) військової частини не 

пізніш як у місячний термін з дня закінчення розслідування видає 

наказ про притягнення до матеріальної відповідальності винної особи 

з зазначенням розміру суми, що підлягає стягненню.  

У разі, коли шкоду заподіяно кількома особами, у наказі визначається 

точний розмір суми, що стягується окремо з кожної особи з 

урахуванням ступеня вини і конкретних обставин.  

Наказ доводиться до відома винної особи (винних осіб) під розписку. 

Наказ може бути оскаржено вищому командиру (начальнику) в 

порядку, встановленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил 

України. У разі, коли у місячний термін з дня закінчення 

розслідування винну особу до матеріальної відповідальності не 

притягнуто, відшкодування заподіяної державі шкоди провадиться 

шляхом подання позову до відповідного суду.  

24. Вищий за підлеглістю командир (начальник) перевіряє 

обгрунтованість притягнення винної особи до матеріальної 

відповідальності, а також розміру стягуваної суми. У виняткових 
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випадках, з урахуванням матеріального стану винної особи, її 

сімейних обставин тощо, розмір суми, що підлягає стягненню, може 

бути зменшено. Розмір стягуваних сум у цьому разі не може бути 

меншим, ніж це передбачено пунктом 10 цього Положення.  

Оскарження наказу про притягнення до матеріальної відповідальності 

вищому за підлеглістю командиру (начальнику) не зупиняє 

утримання грошового стягнення.  

У разі опротестування зазначеного наказу прокурором утримання 

стягуваної суми зупиняється до прийняття рішення за протестом.  

Якщо військовослужбовець або призваний на збори 

військовозобов'язаний не згоден з рішенням вищого за підлеглістю 

командира (начальника), він відповідно до частини п'ятої статті 5 

Закону України "Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей" має право оскаржити таке 

рішення в судовому порядку.  

У разі скасування наказу утримані суми повертаються.  

Кошти, що утримуються з військовослужбовців або призваних на 

збори військовозобов'язаних за наказом про відшкодування 

заподіяної державі шкоди, спрямовуються до бюджету міністерства 

або відомства, у військових частинах в яких вони проходять 

військову службу чи збори.  

25. Утримання грошового нарахування за наказом про відшкодування 

заподіяної шкоди провадиться щомісячно у розмірі 20 відсотків, а у 

разі відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок розкрадання, 

умисного пошкодження військового майна, - у розмірі 50 відсотків 

місячного грошового забезпечення (заробітку).  

Якщо з грошового забезпечення (заробітку) провадяться інші 

передбачені законом утримання, то загальний розмір усіх утримань 

не може перевищувати 50 відсотків місячного грошового 

забезпечення (заробітку). Порядок і черговість стягнення в цих 

випадках визначаються відповідно до чинного законодавства.  

Під місячним грошовим забезпеченням офіцерського 

(начальницького) складу і військовослужбовців, які проходять 

службу за контрактом, слід розуміти посадовий оклад разом з 
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окладом за військове (спеціальне) звання і процентною надбавкою за 

вислугу років, а військовослужбовців строкової військової служби - 

посадовий оклад. Місячне грошове забезпечення призваних на збори 

військовозобов'язаних визначається відповідно до чинного 

законодавства України.  

26. Розміри місячного грошового забезпечення визначаються 

відповідно до основних посадових окладів та окладів за військові 

(спеціальні) звання і процентних надбавок за вислугу років на день 

підписання наказу про притягнення до матеріальної відповідальності.  

27. Суми щомісячних утримань з військовослужбовців строкової 

служби та курсантів стягуються з їх посадових окладів.  

28. У разі притягнення до матеріальної відповідальності командирів 

(начальників) військових частин відповідно до пункту 11 цього 

Положення стягнення у кратному розмірі вартості військового майна, 

зазначеного у пункті 14 цього Положення, не застосовується.  

29. Якщо військовослужбовця переведено на нове місце служби до 

прийняття рішення про відшкодування заподіяної ним шкоди, то 

матеріали розслідування, дізнання, рішення органів попереднього 

слідства та суду або витяг з акта ревізії, перевірки, інвентаризації 

надсилаються у п'ятиденний термін після закінчення розслідування, 

ревізії, перевірки чи інвентаризації на нове місце служби винного для 

притягнення його до матеріальної відповідальності. Командир 

(начальник) військової частини за новим місцем служби винної особи 

зобов'язаний у 15-денний термін з дня надходження матеріалів про 

заподіяння шкоди видати наказ щодо притягнення цієї особи до 

матеріальної відповідальності.  

30. Якщо військовослужбовець вибув на нове місце служби до 

повного відшкодування заподіяної ним шкоди, то утримання 

грошової суми за новим місцем служби провадиться на підставі 

запису у грошовому атестаті. Списання сум заборгованості за 

попереднім місцем служби у цьому випадку провадиться лише в разі 

отримання письмового підтвердження про їх стягнення за новим 

місцем служби військовослужбовця. Підтвердження про прийняття 

суми заборгованості до стягнення підписується командиром 
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(начальником), начальником фінансового органу (головним 

бухгалтером) військової частини і засвідчується гербовою печаткою.  

31. У разі звільнення у запас або у відставку чи вибуття із військової 

частини винної особи (винних осіб) до прийняття рішення про 

стягнення з неї заподіяної шкоди командир (начальник) військової 

частини у порядку, встановленому чинним законодавством, подає 

цивільний позов до суду на суму заподіяної цією особою шкоди.  

32. На притягнутих до матеріальної відповідальності звільнених з 

військової служби військовослужбовців і військовозобов'язаних після 

закінчення зборів, які не відшкодували заподіяної ними державі 

шкоди, в 10-денний термін після дня вибуття їх з військової частини 

до суду за місцем їх постійного проживання (роботи) надсилаються 

виконавчі написи органів, що виконують нотаріальні дії. Для 

отримання виконавчого напису командир (начальник) військової 

частини подає органам, що виконують нотаріальні дії, довідки про 

суму заборгованості, яка підлягає стягненню.  

33. Сума невідшкодованої шкоди, що значиться за звільненим у запас 

чи у відставку військовослужбовцем або військовозобов'язаним, який 

пройшов збори, обліковується у військових частинах за попереднім 

місцем служби або проходження зборів до повного надходження 

грошових сум.  

34. Розмір шкоди, що перевищує суму можливих відрахувань з винної 

особи, має бути віднесено на рахунок держави рішенням командира 

(начальника) військової частини в межах наданих йому прав.  

35. Контроль за сплатою суми невідшкодованої шкоди, що значиться 

за військовослужбовцями, звільненими у запас чи у відставку, 

здійснюється фінансовими органами військових частин, а щодо 

військовозобов'язаних, які пройшли збори, - крім зазначених вище 

органів, військовим комісаріатом Автономної Республіки Крим, 

обласними, міськими та районними військовими комісаріатами.  

36. Розмір шкоди, заподіяної державі розкраданням, пошкодженням, 

втратою і незаконним використанням майна, погіршенням його якості 

під час проходження військовослужбовцями військової служби за 

кордоном, визначається у роздрібних цінах у валюті країни 
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перебування, а за відсутності таких цін - у роздрібних цінах країни 

перебування на аналогічне майно.  

Відшкодування шкоди у цьому разі провадиться у валюті країни 

перебування, а у разі вибуття військовослужбовців в Україну - в 

національній валюті, з перерахуванням сум, що підлягають 

стягненню в іноземній валюті, за курсом Національного банку 

України.  

 

V. Обставини, що виключають матеріальну вдповдальність 

 
37. Матеріальна відповідальність не настає у випадках:  

коли заподіяна шкода є наслідком дії непереборної сили;  

невстановлення винної особи;  

смерті винної особи;  

коли шкоду заподіяно внаслідок виконання наказу старшого 

начальника, або виправданого в конкретних умовах службового 

ризику, або правомірних дій.  

38. За фактом заподіяння шкоди у випадках, передбачених пунктом  

37 цього Положення, командир (начальник) військової частини 

призначає розслідування, що проводиться відповідно до пунктів 17 -

 23 Положення. За результатами розслідування видається наказ про 

списання суми заподіяної шкоди. 

 

Голова Верховної Ради  

України 

 

  

О. МОРОЗ  
 

м. Київ  

23 червня 1995 року  

N 243/95-ВР  
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6.5. ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ВІД 27.03. 

1992 № 6 

  

Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про 

відшкодування шкоди  

 

 

Обговоривши матеріали узагальнення судової практики в цивільних 

справах за позовами про відшкодування шкоди, Пленум Верховного 

Суду України відмічає, що суди республіки в цілому правильно 

вирішують ці справи. Разом з тим окремими судами неповно 

з'ясовується наявність передбачених законом підстав для 

застосування майнової відповідальності, неправильно визначається 

розмір відшкодування шкоди, зокрема при заподіянні її 

ушкодженням здоров'я, допускаються інші помилки в застосуванні 

норм, які регулюють зобов'язання, що виникають внаслідок 

заподіяння шкоди. Суди не завжди виявляють причини й умови, що 

сприяють заподіянню шкоди, і реагують на них окремими ухвалами.  

 

Пленум Верховного Суду постановляє: 

 

1. Судам необхідно усунути недоліки, що є в діяльності по розгляду 

цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди, підвищити 

рівень здійснення правосуддя в цих справах і забезпечити вирішення 

їх у точній відповідності із законом.  

При покладенні обов'язку по відшкодуванню шкоди (майнової 

відповідальності) суди повинні виходити з положень гл. 40 ЦК, 

Закону України "Про власність" та іншого законодавства України, що 

регулює дані правовідносини, і враховувати, що правильне вирішення 

цього питання має важливе значення в захисті цивільних прав 

громадян та юридичних осіб.  

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням його 

здоров'я від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, провадиться згідно із законодавством про страхування 
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від нещасного випадку. Це законодавство складається з Основ 

законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування, Закону від 23 вересня 1999 р. N 1105-XIV "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності" (далі - Закон N 1105-XIV), Закону 

від 14 жовтня 1992 р. N 2694-XII "Про охорону праці" (в редакції 

Закону від 21 листопада 2002 р. N 229-IV), Кодексу законів про 

працю України (далі - КЗпП), а також законодавчих та інших 

нормативно-правових актів у тій їх частині, що не суперечить Закону 

N 1105-XIV. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість 

якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, 

ніж ті, що їх містить законодавство України про страхування від 

нещасного випадку, то застосовуються правила відповідного 

міжнародного договору.  

11. Вирішуючи питання про прийняття до провадження заяв про 

відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням його 

здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків, суди повинні 

враховувати, що спори між потерпілим працівником та роботодавцем 

(незалежно від форм власності та виду діяльності) щодо права на 

відшкодування зазначеної шкоди підлягають судовому розгляду в 

порядку, встановленому для вирішення трудових спорів (гл. XV 

КЗпП). Суд повинен обговорити також питання про притягнення до 

участі у справі відповідного органу Фонду соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

України (далі - Фонд) як третьої особи на стороні відповідача, яка не 

заявляє самостійних вимог.  

Із заявою про розгляд такого спору потерпілий або інша 

заінтересована особа можуть звернутися на свій розсуд до суду як 

безпосередньо, так і після попереднього розгляду спору комісією по 

трудових спорах (КТС). При цьому необхідно враховувати 

роз'яснення Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 

р. про те, що суд не вправі відмовити особі в прийнятті позовної 

заяви чи скарги лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути 
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розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку (п. 8 

постанови від 1 листопада 1996 р. N 9 "Про застосування Конституції 

України при здійсненні правосуддя").  

Спори щодо розміру шкоди та права на її відшкодування у вигляді 

страхових виплат на підставі Закону N 1105-XIV між особами (які 

підлягають страхуванню від нещасного випадку, членами сім'ї чи 

утриманцями таких осіб, особами, які добровільно застрахувалися від 

зазначених випадків) та страховиком розглядаються судами в 

позовному провадженні за загальними правилами.  

12. На підставі Закону N 1105-XIV у вигляді страхових виплат 

відшкодовується шкода особам, які застраховані від нещасного 

випадку відповідно до цього Закону, та особам, право яких на 

отримання відшкодування шкоди, заподіяної їм унаслідок 

травмування на виробництві або професійного захворювання, 

пов'язаних із виконанням ними трудових обов'язків, було встановлено 

раніше згідно з відповідним законодавством СРСР, Української РСР 

або України. У разі смерті зазначених потерпілих право на страхові 

виплати належить членам їхніх сімей та утриманцям.  

Особам, які потерпіли на виробництві до 1 квітня 2001 р., Фонд 

сплачує страхові виплати та надає соціальні послуги з того часу, коли 

відповідні підприємства передали йому в установленому порядку 

документи, що підтверджують право цих працівників (членів їхніх 

сімей) на такі виплати й послуги, або коли таке право встановлено в 

судовому порядку.  

Уся заборгованість із відшкодування зазначеної матеріальної та 

моральної шкоди виплачується потерпілим на виробництві та членам 

їхніх сімей (утриманцям) роботодавцями, а в разі їх ліквідації без 

створення правонаступника - Фондом. Спори, що виникають із 

приводу заборгованості, повинні вирішуватись на підставі 

законодавства, яке було чинним на момент виникнення в потерпілого 

права на відшкодування шкоди.  

13. Дія Закону N 1105-XIV не поширюється на працівників, які 

виконували роботу не відповідно до трудового договору, а на інших 

юридичних підставах і не є суб'єктами страхування від нещасного 
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випадку, а також на осіб, зазначених у ст. 11 цього Закону, які не 

сплачували страхових внесків із добровільного страхування від 

нещасного випадку. Питання про відповідальність за ушкодження 

їхнього здоров'я має вирішуватись на підставі відповідних норм 

цивільного законодавства.  

14. Зміни в регулюванні порядку відшкодування шкоди, заподіяної 

працівникові ушкодженням його здоров'я при виконанні трудових 

обов'язків, не можуть бути підставою для відмови у прийнятті заяви 

або закриття провадження у справі з тих мотивів, що згідно із 

Законом N 1105-XIV відшкодування шкоди має провадитися не 

роботодавцем, про що заявляються вимоги, а Фондом. У тому разі, 

коли позов пред'явлено до неналежного відповідача, питання про 

його заміну вирішується згідно зі ст. 105 Цивільного процесуального 

кодексу України (далі - ЦПК).  

2. Розглядаючи позови про відшкодування шкоди, суди повинні мати 

на увазі, що відповідно до статей 440 і 450 ЦК шкода, заподіяна особі 

і майну громадянина або заподіяна майну юридичної особи, підлягає 

відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла, за умови, 

що дії останньої були неправомірними, між ними і шкодою є 

безпосередній причинний зв'язок та є вина зазначеної особи, а коли 

це було наслідком дії джерела підвищеної небезпеки, незалежно від 

наявності вини.  

При заподіянні шкоди джерелом підвищеної небезпеки на його 

володільця не може бути покладено обов'язок по її відшкодуванню, 

якщо вона виникла внаслідок непереборної сили або умислу 

потерпілого, а у випадках, передбачених спеціальним законом, - 

тільки умислу потерпілого. Якщо груба необережність потерпілого 

сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня 

вини потерпілого, коли іншого не встановлено законом, розмір 

належного з володільця джерела підвищеної небезпеки 

відшкодування має бути зменшений або у відшкодуванні шкоди має 

бути відмовлено.  

Правила ст. 454 ЦК про зменшення розміру відшкодування або 

відмову у відшкодуванні шкоди з врахуванням ступеня вини 
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потерпілого застосовуються і в інших випадках заподіяння шкоди 

майну, а також особі громадянина, однак у кожному разі підставою 

до цього може бути груба необережність потерпілого (знаходження в 

нетверезому стані, нехтування правилами безпеки руху і т. п.), а не 

проста необачність. Правила цієї норми закону про можливість 

зменшення розміру відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, 

залежно від його майнового стану застосовуються у виняткових 

випадках, коли стягнення шкоди у повному розмірі неможливе або 

поставить відповідача в дуже тяжке становище.  

3. Роз'яснити судам, що шкода, заподіяна кількома особами, 

відшкодовується кожною з них в частині, заподіяній нею (в порядку 

часткової відповідальності).  

Особи, які спільно заподіяли шкоду, тобто заподіяли неподільну 

шкоду взаємопов'язаними, сукупними діями або діями з єдністю 

наміру, несуть солідарну відповідальність перед потерпілими. У 

такому ж порядку відповідають володільці джерел підвищеної 

небезпеки за шкоду, заподіяну внаслідок взаємодії кількох джерел 

підвищеної небезпеки іншим особам. Питання про відповідальність за 

шкоду, заподіяну при цьому самим джерелам підвищеної небезпеки 

кожного із їх володільців перед іншим з них, вирішується за 

правилами ст. 440 ЦК: шкода, заподіяна одному з володільців з вини 

іншого - відшкодовується винним; при наявності лише вини 

володільця, якому заподіяна шкода, вона йому не відшкодовується; 

при наявності вини обох володільців - розмір відшкодування 

визначається відповідно до ступеня вини кожного; при відсутності 

вини володільців у взаємному заподіянні шкоди - жоден з них не має 

права на відшкодування.  

Володілець джерела підвищеної небезпеки не відповідає за шкоду, 

заподіяну цим джерелом, якщо доведе, що воно вибуло з його 

володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, а не з його вини. 

Особи, які вчинили ці протиправні дії, відшкодовують шкоду за 

правилами відповідальності володільців джерел підвищеної 

небезпеки, а коли цьому сприяла винна поведінка володільця (не була 

забезпечена належна охорона і т. п.), відповідальність за шкоду, 
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заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, може бути покладено на 

особу, що протиправно заволоділа цим джерелом, і на його 

володільця відповідно до ступеня вини кожного з них.  

Особи, винними діями яких заподіяна шкода джерелу підвищеної 

небезпеки і які самі не є потерпілими внаслідок шкоди, заподіяної 

цим джерелом підвищеної небезпеки, відповідають за заподіяну 

шкоду на підставі ст. 440 ЦК.  

У тих випадках, коли разом із заподіянням джерелом підвищеної 

небезпеки шкоди (не внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної 

небезпеки) заподіяно також шкоду джерелу підвищеної небезпеки і 

цьому сприяла груба необережність потерпілого, згідно з нормами ст. 

454 ЦК може бути зменшено розмір відшкодування шкоди 

потерпілому. Покладення на нього з цих підстав відповідальності за 

шкоду, заподіяну при цьому джерелу підвищеної небезпеки, ст. 454 

ЦК не передбачено.  

4. Джерелом підвищеної небезпеки належить визнавати будь-яку 

діяльність, здійснення якої створює підвищену імовірність заподіяння 

шкоди через неможливість контролю за нею людини, а також 

діяльність по використанню, транспортуванню, зберіганню 

предметів, речовин і інших об'єктів виробничого, господарського чи 

іншого призначення, які мають такі ж властивості. Майнова 

відповідальність за шкоду, заподіяну діями таких джерел, має 

наставати як при цілеспрямованому їх використанні, так і при 

мимовільному прояві їх шкідливих властивостей (наприклад, у 

випадку заподіяння шкоди внаслідок мимовільного руху автомобіля).  

Під володільцем джерела підвищеної небезпеки розуміється 

юридична особа або громадянин, що здійснюють експлуатацію 

джерела підвищеної небезпеки в силу права власності, повного 

господарського відання, оперативного управління або з інших підстав 

(договору оренди, довіреності тощо).  

Не вважається володільцем джерела підвищеної небезпеки і не несе 

відповідальності за шкоду перед потерпілим особа, яка управляє 

джерелом підвищеної небезпеки в силу трудових відносин з 

володільцем цього джерела (шофер, машиніст, оператор тощо).  
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5. При розгляді справ про відшкодування шкоди за ст. 441 ЦК суди 

повинні мати на увазі, що крім загальних підстав, передбачених ст. 

440 ЦК, відповідальність юридичної особи настає лише у випадках, 

коли особа, з вини якої заподіяна шкода, знаходиться з даною 

організацією в трудових відносинах, і шкода, заподіяна нею у зв'язку 

з виконанням трудових (службових) обов'язків, незалежно від того, 

постійним, сезонним, тимчасовим за трудовим договором чи на 

інших умовах вона була працівником цієї організації.  

Господарські (підприємницькі) товариства, кооперативи відповідають 

за шкоду на підставі ст. 441 ЦК у випадках її заподіяння як їхнім 

учасником (членом) під час здійснення ним підприємницької або 

іншої діяльності від їх імені, так і особами, які виконують роботу за 

трудовим договором.  

6. За шкоду, заподіяну неповнолітнім, який не досяг п'ятнадцяти 

років, згідно зі ст. 446 ЦК несуть відповідальність перед потерпілим 

його батьки (усиновителі), опікуни, а у відповідних випадках - учбові, 

виховні або лікувальні заклади за наявністю загальних підстав, 

передбачених ст. 440 ЦК.  

При цьому слід мати на увазі, що батьки (усиновителі) або опікуни 

несуть майнову відповідальність у випадках, коли шкода, заподіяна 

неповнолітнім, є наслідком нездійснення за ним контролю, 

неналежного виховання або неправильного використання щодо них 

своїх прав; учбові, виховні і лікувальні заклади несуть майнову 

відповідальність за шкоду, якщо вона виникла внаслідок 

нездійснення ними належного контролю за неповнолітнім в час 

знаходження його під їх наглядом.  

Зазначений в ст. 446 ЦК перелік фізичних і юридичних осіб, які 

несуть відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми віком до 

п'ятнадцяти років, є вичерпним і поширеному тлумаченню не 

підлягає.  

Шкода, заподіяна неповнолітнім віком від 15 до 18 років, згідно зі ст. 

447 ЦК відшкодовується самим заподіювачем. Якщо в останнього 

немає майна або заробітку, достатнього для відшкодування 

заподіяної ним шкоди, відповідний обов'язок покладається на його 
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батьків (усиновителів) або піклувальників за умови їх винної 

поведінки, що сприяла виникненню шкоди. Цей їх обов'язок 

припиняється при досягненні заподіювачем повноліття або появи в 

нього майна чи заробітку, достатніх для відшкодування шкоди.  

7. Відповідно до ст. 440 ЦК і ст. 17 Закону України "Про захист прав 

споживачів" (у редакції Закону від 15 грудня 1993 р.) шкода, 

заподіяна життю, здоров'ю або майну громадянина внаслідок 

наявності конструктивних, рецептурних та інших недоліків товару 

або результатів виконання робіт, підлягає відшкодуванню особою, 

якою вона заподіяна (продавцем, виготівником чи виконавцем), 

незалежно від того, чи знаходився потерпілий з цією особою у 

договірних відносинах. Вони звільняються від відповідальності, якщо 

доведуть, що шкода виникла внаслідок порушення потерпілим 

правил користування товаром або його зберігання.  

8. Оскільки в силу ст. 452 ЦК особа, яка відповідає за шкоду, 

заподіяну з вини іншого, має право зворотної вимоги (регресу) до 

винної особи, не буде суперечити закону пред'явлення за вибором 

потерпілого вимог про відшкодування шкоди безпосередньо до 

винної особи, якщо за законом межі відповідальності останньої і 

особи, яка за неї відповідає, однакові.  

З винної особи за регресною вимогою стягується сума майнових 

витрат, понесених на виконання зобов'язання по відшкодуванню 

шкоди, а якщо законом встановлено межі відшкодування або межі 

відповідальності винної особи, то з неї витрати стягуються в цих 

межах.  

Особа, що відшкодувала шкоду, за яку передбачена відповідальність 

у солідарному порядку, має на підставі ст. 175 ЦК право зворотної 

вимоги до кожного з солідарних боржників у рівній частці, якщо інше 

не встановлено законом, як у випадках, коли відшкодування було 

присуджено з усіх боржників, так і при покладенні цього обов'язку на 

вимогу потерпілого на частину з них.  

Регресна вимога може бути пред'явлена протягом трьох років, з дня 

виконання зобов'язання про відшкодування шкоди (відшкодування в 

натурі, виплати суми періодичних платежів тощо).  
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9. Оскільки згідно зі ст. 48 Закону України "Про власність" 

положення щодо захисту права власності поширюється також на 

особу, яка хоч і не є власником, але володіє майном на праві повного 

господарського відання, оперативного управління, або на іншій 

підставі, передбаченій законом чи договором, така особа також вправі 

вимагати відшкодування шкоди, заподіяної цьому майну.  

При визначенні розміру відшкодування шкоди, заподіяної майну, 

незалежно від форм власності, судам належить виходити з положень 

ст. 453 ЦК, статей 48, 51, 52, 54, 56, 57 Закону України "Про 

власність". Зокрема, слід враховувати, що відшкодування шкоди 

шляхом покладення на відповідальну за неї особу обов'язку надати 

річ того ж роду і якості, виправити пошкоджену річ, іншим шляхом 

відновити попереднє становище в натурі, застосовується, якщо за 

обставинами справи цей спосіб відшкодування шкоди можливий. 

Коли відшкодування шкоди в натурі неможливе, потерпілому 

відшкодовуються в повному обсязі збитки відповідно до реальної 

вартості на час розгляду справи втраченого майна, робіт, які 

необхідно провести, щоб виправити пошкоджену річ, усунути інші 

негативні наслідки неправомірних дій заподіювача шкоди. Як при 

відшкодуванні в натурі, так і при відшкодуванні заподіяних збитків 

грішми потерпілому на його вимогу відшкодовуються неодержані 

доходи у зв'язку з заподіянням шкоди майну.  

Постановляючи рішення про стягнення на користь потерпілого 

відшкодування вартості майна, що не може використовуватись за 

призначенням, але має певну цінність, суд одночасно повинен 

обговорити питання про передачу цього майна після відшкодування 

збитків особі, відповідальній за шкоду.  

Якщо для відновлення попереднього стану речі, що мала певну 

зношеність (наприклад, автомобіля), були використані нові вузли, 

деталі, комплектуючі частини іншої модифікації, що випускаються 

взамін знятих з виробництва однорідних виробів, особа, 

відповідальна за шкоду, не вправі вимагати врахування зношеності 

майна або меншої вартості пошкоджених частин попередньої 

модифікації. Зношеність пошкодженого майна враховується у 
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випадках стягнення на користь потерпілого його вартості (при 

відшкодуванні збитків).  

У тому разі, коли на час виконання рішення про відшкодування 

шкоди, виправлення пошкодження за одержані за рішенням кошти 

збільшились ціни на майно або роботи, на придбання чи проведення 

яких воно було присуджене, потерпілий з цих підстав може заявити 

додаткові вимоги до особи, відповідальної за шкоду, якщо не було 

його вини в тому, що виконання проводилося вже після збільшення 

цін і тарифів.  

10. Роз'яснити судам, що шкода, заподіяна ушкодженням здоров'я, 

відшкодовується за правилами гл. 40 ЦК у тих випадках, коли вона 

була заподіяна життю або здоров'ю громадянина при виконанні ним 

договірних зобов'язань (договір перевозки, підряду тощо), якщо 

чинним законодавством не передбачено інше.  

Дія Закону N 1105-XIV не поширюється на військовослужбовців, осіб 

рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ і деякі 

інші категорії осіб, порядок та умови страхування яких установлено 

спеціальним законодавством.  

11. У разі настання страхового випадку Фонд виплачує 

застрахованому чи особам, які мають на це право, страхові виплати, 

передбачені ст. 28 Закону N 1105-XIV. Право на отримання 

потерпілим одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати 

настає з дня встановлення йому медико-соціальною експертною 

комісією (далі - МСЕК) стійкої втрати професійної працездатності.  

На підставі статей 1, 5 та ч. 3 ст. 28 Закону N 1105-XIV страхова 

виплата за моральну шкоду провадиться потерпілому незалежно від 

втрати ним професійної працездатності. Порядок і розміри виплат, 

передбачені ч. 3 ст. 34 цього Закону, застосовуються лише при 

вирішенні питання про відшкодування моральної шкоди, заподіяної 

умовами виробництва, які не спричинили втрати потерпілим 

професійної працездатності.  

12. Розмір відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою потерпілим 

заробітку (його частини) у зв'язку з ушкодженням здоров'я, 

встановлюється виходячи зі ступеня втрати професійної 
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працездатності та середньомісячного заробітку, який потерпілий мав 

до ушкодження здоров'я.  

При втраті заробітку внаслідок ушкодження здоров'я, пов'язаного з 

виконанням трудових обов'язків, його відшкодування має 

провадитися Фондом у вигляді щомісячних страхових виплат, сума 

яких при одночасному призначенні пенсії по інвалідності у зв'язку з 

одним і тим самим нещасним випадком (професійним 

захворюванням) не повинна перевищувати середньомісячного 

заробітку до ушкодження здоров'я (при цьому визначені раніше 

розміри щомісячної страхової виплати та пенсії по інвалідності 

зменшенню не підлягають).  

Якщо у випадках, передбачених статтями 457, 461 ЦК, у зв'язку з 

ушкодженням здоров'я потерпілому призначено пенсію або 

збільшено ту, яку він одержував раніше, розмір відшкодування 

визначається за відрахуванням із утраченого заробітку відповідно 

суми призначеної пенсії або суми, на яку її збільшено. Пенсія з інших 

підстав, призначена потерпілому як до, так і після ушкодження 

здоров'я, підлягає заліку в частині, яка могла бути призначена йому у 

зв'язку з цим ушкодженням здоров'я. Визначені таким чином суми 

відшкодування виплачуються незалежно від одержуваних у 

наступному потерпілим пенсії, заробітку, доходів, стипендії. Зміна 

розміру відшкодування на вимогу потерпілого провадиться у 

випадках і в порядку, передбачених ст. 463 ЦК.  

При зміні в період виплати відшкодування шкоди ступеня втрати 

потерпілим професійної працездатності, складу сім'ї померлого, 

підвищенні розміру мінімальної заробітної плати у визначеному 

законодавством порядку розмір щомісячних страхових виплат і 

витрат на медичну та соціальну допомогу підлягає відповідному 

перерахуванню. Перерахування суми втраченого заробітку 

провадиться також у разі зростання в попередньому календарному 

році (за даними центрального органу з питань статистики) середньої 

заробітної плати в галузях національної економіки. Таке 

перерахування провадиться з 1 березня наступного року, при цьому 
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визначена раніше сума щомісячної виплати зменшенню не підлягає 

(ст. 29 Закону N 1105-XIV).  

Індексація суми страхової виплати провадиться відповідно до 

чинного законодавства.  

Стаття 37 Закону N 1105-XIV містить вичерпний перелік підстав, за 

наявності яких Фонд може відмовити у страхових виплатах і наданні 

соціальних послуг. Встановлення вини потерпілого чи відсутності 

вини роботодавця не може бути підставою для відмови потерпілому 

або членам його сім'ї у таких виплатах чи зменшенні їх розміру, а 

також у наданні зазначених послуг, крім випадку, передбаченого 

абзацом третім ч. 2 ст. 34 Закону N 1105-XIV.  

Якщо у випадках, передбачених статтями 454, 457, 461 ЦК, груба 

необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню 

шкоди, сума втраченого заробітку зменшується відповідно до ступеня 

вини, після чого визначається розмір відшкодування шляхом заліку 

пенсії за правилами, наведеними в абзаці, третьому цього пункту. За 

наявності вини заподіювача шкоди-володільця джерела підвищеної 

небезпеки груба необережність потерпілого не може бути підставою 

для відмови у відшкодуванні шкоди.  

При визначенні розміру відшкодування за ушкодження здоров'я 

неповнолітнього, який не досяг 15 років, правила щодо врахування 

вини потерпілого не застосовуються, крім випадків, коли здоров'я 

ушкоджено у зв'язку зі вчиненням ним злочину, згаданого в ч. 2 ст. 22 

Кримінального кодексу України. 

13. Судам необхідно враховувати, що відповідно до ч. 10 ст. 34 

Закону N 1105-XIV втрачений потерпілим у зв'язку з ушкодженням 

здоров'я заробіток (відповідна його частина) визначається із 

середньомісячного заробітку, обчисленого згідно із затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1266 

Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу) для 

розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням.  

14. Вирішуючи спори про відшкодування шкоди з підстави втрати 

працездатності у зв'язку з професійним захворюванням, суди повинні 
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мати на увазі, що перелік таких захворювань затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. N 

1662. Як виняток страховим випадком може бути визнане 

захворювання, не внесене до зазначеного переліку, якщо на момент, 

прийняття рішення медична наука має нові відомості, які дають 

підстави вважати це захворювання професійним. Професійне 

захворювання є страховим випадком також у разі його встановлення 

чи виявлення в період, коли потерпілий не перебував у трудових 

відносинах із підприємством, під час роботи на якому він захворів.  

15. У тих випадках, коли потерпілий на одному підприємстві (в 

установі, організації) мав кілька виробничих травм з втратою 

працездатності, розмір відшкодування визначається за загальним 

процентом втрати професійної працездатності. Середньомісячний 

заробіток при цьому за бажанням потерпілого визначається за 

відповідні періоди (за вибором потерпілого), що передували втраті 

працездатності від будь-якої з цих травм (ч. 13 ст. 34 Закону N 1105-

XIV).  

Якщо потерпілий одержав травми на різних підприємствах, розмір 

відшкодування визначається для кожного підприємства окремо 

виходячи з проценту втрати професійної працездатності, 

встановленого МСЕК для кожного випадку, і середньомісячного 

заробітку за відповідні періоди, що передували втраті працездатності 

на кожному підприємстві.  

16. У разі ушкодження здоров'я в період виробничого навчання 

(практики) сума страхової виплати визначається за діючою на 

підприємстві ставкою (окладом) тієї професії (спеціальності), якій 

навчався потерпілий, але не нижче від найменшого розряду тарифної 

ставки відповідної професії. У такому ж порядку на підставі ч. 15 ст. 

34 Закону N 1105-XIV має визначатися розмір відшкодування (сума 

страхової виплати) при заподіянні ушкодження здоров'я учням та 

студентам навчальних закладів, клінічним ординаторам, докторантам, 

залученим до будь-яких робіт під час, перед або після занять для 

набуття професійних навичок.  
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Якщо в період навчання (практики) потерпілий одержував заробіток, 

за його згодою сума страхової виплати визначається із 

середньомісячного заробітку за цей період. За бажанням потерпілого 

ця сума може бути визначена із середньомісячного заробітку до 

початку виробничого навчання (практики).  

У такому ж порядку на підставі ст. 457 ЦК визначається розмір 

відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю студента або учня при 

виконанні робіт під час виробничої практики не за трудовим 

договором, у період канікул чи у вільний від навчання час.  

17. За потерпілим, якого за висновком лікарсько-консультативної 

комісії (далі - ЛКК) або МСЕК тимчасово переведено за його згодою 

на легшу нижчеоплачувану роботу, зберігається його 

середньомісячний заробіток на строк, визначений цими комісіями, 

або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності. Якщо 

у встановлений ЛКК або МСЕК строк роботодавець не забезпечує 

потерпілого відповідною роботою, у тому числі й через відсутність 

відповідних вакансій, Фонд зобов'язаний сплачувати потерпілому 

страхову виплату в розмірі його середньомісячного заробітку. У 

наведених випадках середньомісячний заробіток визначається в 

порядку, передбаченому ст. 34 Закону N 1105-XIV.  

18. Встановлення групи інвалідності потерпілих, причини і часу її 

виникнення провадиться в усіх випадках медико-соціальними 

експертними комісіями - МСЕК. Ступінь втрати професійної 

працездатності (у процентах), потребу в додаткових видах допомоги 

визначають: МСЕК - якщо шкода була заподіяна у зв'язку з 

виконанням працівником трудових обов'язків (в тому числі на шляху 

до роботи і з роботи); судово-медичною експертизою - в решті 

випадків.  

19. Якщо в потерпілого у зв'язку з ушкодженням здоров'я є потреба у 

додаткових витратах на медичну та соціальну допомогу, що 

підтверджується із зазначенням їх тривалості висновком МСЕК, вони 

компенсуються Фондом відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону N 1105-XIV. 

Додаткові витрати потерпілих, на яких дія цього Закону не 

поширюється (потреба в них та їх тривалість мають підтверджуватися 
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висновком судово-медичної експертизи), підлягають стягненню з 

особи, відповідальної за шкоду, на підставі ст. 455 ЦК.  

При вирішенні таких вимог судам належить виходити з того, що:  

а) компенсація (відшкодування) витрат на додаткове харчування, 

якщо його неможливо забезпечити в лікувально-профілактичному або 

реабілітаційному закладі, визначається за раціоном, складеним 

дієтологом чи лікарем, який лікує, та затвердженим МСЕК (у 

відповідних випадках - судово-медичною експертизою) на підставі 

інформації органів державної статистики про середні ціни на 

продукти харчування в торговельній мережі того місяця, в якому їх 

придбали;  

б) розмір витрат на необхідний догляд за потерпілим установлюється 

залежно від характеру цього догляду (який при ушкодженні здоров'я 

у зв'язку з виконанням трудових обов'язків визначається МСЕК, а в 

інших випадках - судово-медичною експертизою) і не може бути 

меншим (на місяць) від: мінімальної заробітної плати, встановленої 

на день виплати, - на спеціальний медичний догляд (масаж, уколи 

тощо); її половини - на постійний сторонній догляд; чверті - на 

побутове обслуговування (прибирання, прання білизни тощо). Для 

інвалідів I групи висновок МСЕК чи судово-медичної експертизи про 

потребу в звичайному сторонньому догляді або в побутовому 

обслуговуванні не вимагається. Якщо потерпілий потребує допомоги 

кількох видів, йому відшкодовуються витрати на кожен із них 

незалежно від того, ким вона здійснюється;  

в) розмір витрат на ліки, лікування, протезування (крім протезів із 

дорогоцінних металів), предмети догляду за потерпілим визначається 

на підставі виданих лікарями рецептів, довідок або рахунків про їх 

вартість. За медичним висновком потерпілому, який став інвалідом, 

періодично, але не рідше одного разу на три роки, а інвалідам I групи 

- щорічно надається безоплатно путівка для санаторно-курортного 

лікування; у разі самостійного придбання путівки її вартість 

компенсується Фондом у розмірі, встановленому його правлінням. 

Потерпілому, який став інвалідом, компенсуються також витрати на 

проїзд до місця лікування й назад. Якщо він працює і використав 
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щорічну відпустку до одержання путівки в санаторно-курортний 

заклад, йому надається додаткова відпустка для лікування 

(включаючи час проїзду) зі збереженням на цей період 

середньомісячного заробітку, який він мав до ушкодження здоров'я, 

або заробітку, який склався перед відпусткою, за його вибором.  

У разі необхідності супроводжувати потерпілого особі, яка це робить, 

компенсуються витрати на проїзд і житло відповідно до 

законодавства про службові відрядження;  

г) Фонд зобов'язаний компенсувати потерпілому (за наявності в нього 

відповідно до висновків МСЕК медичних показань) вартість 

автомобіля з ручним керуванням, запасних частин до нього, його 

ремонту й технічного обслуговування, пального, а також навчання 

керуванню автомобілем у розмірах, установлених Кабінетом 

Міністрів України;  

д) стягнення додаткових витрат потерпілого може бути проведено й 

на майбутній час у межах строків, зазначених у висновку МСЕК або 

судово-медичної експертизи. При стягненні сум витрат на 

протезування, придбання путівки на санаторно-курортне лікування, 

автомобіля суд повинен зазначити в рішенні, що присуджені суми 

підлягають перерахуванню відповідній організації, яка має надати ці 

послуги потерпілому.  

20. При вирішенні позовів про відшкодування шкоди, заподіяної 

втратою годувальника, слід мати на увазі, що при наявності підстав, 

передбачених статтями 456, 457, 461 ЦК і Законом N 1105-XIV:  

а) право на відшкодування такої шкоди мають непрацездатні особи, 

які перебували на утриманні померлого, незалежно від родинних 

зв'язків, або мали на день його смерті право на одержання від нього 

утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не 

більше ніж десятимісячного строку після його смерті. Зокрема, у разі 

смерті потерпілого, який був застрахований, право на одержання 

страхових виплат на підставі Закону N 1105-XIV мають: діти, котрі не 

досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють, або старші, 

які через вади фізичного або розумового розвитку самі не спроможні 

заробляти на життя; діти, що є учнями, студентами (курсантами, 
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слухачами, стажистами) денної форми навчання - до закінчення 

навчання, але не більше ніж до досягнення ними 23 років; жінки, які 

досягли 55 років, і чоловіки - 60 років, якщо вони не працюють; 

інвалід - члени сім'ї померлого - на час інвалідності; дружина 

(чоловік) або один із батьків померлого чи інший член сім'ї, якщо він: 

не працює і доглядає дітей, братів, сестер, онуків померлого, які не 

досягли восьмирічного віку. В інших випадках (статті 456, 457, 461 

ЦК) до непрацездатних утриманців потерпілого, які мають право на 

відшкодування шкоди, належать: діти віком до 16 років, ті, що 

навчаються, - до 18 років, і непрацездатні діти старшого віку; жінки, 

які досягли 55 років, чоловіки - 60 років або особи, які є інвалідами; 

один із батьків або дружина (чоловік) померлого чи інший член його 

сім'ї, якщо він не працює й доглядає дітей, братів, сестер, онуків 

померлого, які не досягли восьмирічного віку;  

б) діти мають право на відшкодування до досягнення віку, 

зазначеного в підпункті "а" цього пункту, працездатні особи, які 

здійснюють догляд за малолітніми - до досягнення останніми 8 років. 

Інваліди мають право на відшкодування і у тому разі, коли їх 

фактична інвалідність була юридично оформлена після смерті 

потерпілого. Зберігається це право також за дружиною померлого у 

випадку реєстрації нового шлюбу. За дітьми право на одержання 

відшкодування зберігається і при усиновленні їх у майбутньому або 

коли в майбутньому до досягнення зазначеного віку вони стали 

інвалідами;  

в) право на одержання відшкодування у зв'язку з втратою 

годувальника виникає і у тому разі, коли останній помер внаслідок 

одержаної травми (що підтверджено висновком лікарської 

експертизи) через деякий період після призначення суми 

відшкодування або встановлення групи інвалідності у зв'язку з даним 

каліцтвом;  

г) непрацездатні члени сім'ї загиблого, які мали самостійний 

заробіток або одержували пенсію на час його смерті, можуть бути 

визнані утриманцями потерпілого, якщо частка заробітку останнього, 

що припадала на кожного з них, була основним і постійним джерелом 
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їх існування. Розмір відшкодування у зв'язку з втратою годувальника 

у цих випадках визначається з його заробітку без врахування 

заробітку або пенсії, що одержували зазначені особи.  

21. Роз'яснити судам, що непрацездатним особам, які знаходились на 

утриманні померлого і мають право на відшкодування у зв'язку з його 

смертю, відшкодування визначається у розмірі середньомісячного 

заробітку померлого (при одночасній смерті годувальників, які разом 

їх утримували, - в розмірі загальної суми заробітку померлих) за 

відрахуванням частки, що припадала на нього самого і працездатних 

осіб, які знаходились на його утриманні, але не мають права на 

відшкодування шкоди. У такому ж порядку визначається розмір 

страхових виплат із цієї підстави, а в разі смерті потерпілого, який 

сам одержував зазначені виплати й не працював, розмір страхових 

виплат утриманцям визначається із суми таких виплат померлому та 

його пенсії.  

Сума заробітку, що припадає на утриманців, ділиться на їх кількість і 

з одержаної частки у випадках, передбачених статтями 457, 461 ЦК, 

відраховується пенсія у зв'язку з втратою годувальника (або 

відповідна частина пенсії, призначеної на всіх утриманців); у разі 

ушкодження здоров'я з виконанням потерпілим трудових обов'язків - 

пенсія заліку не підлягає, якщо відшкодування не полягає в страховій 

виплаті у вигляді пенсії у зв'язку із втратою годувальника. 

Неповнолітні діти, на утримання яких потерпілий виплачував або був 

зобов'язаний виплачувати аліменти, вважаються такими, що 

перебували на його утриманні.  

Непрацездатним особам, які не знаходились на його утриманні, але 

мали право на відшкодування, його розмір визначається сумами, що 

стягувались за рішенням суду (за заявою потерпілого), а при їх 

відсутності - встановлюється судом з врахуванням матеріального 

стану непрацездатності осіб і можливості потерпілого до смерті 

надавати їм допомогу (статті 33, 89, 90, 97 КпШС) з відрахуванням 

пенсії у зв'язку з втратою годувальника.  

Якщо право на відшкодування одночасно мають непрацездатні особи, 

які перебували, і ті, що не перебували на утриманні померлого, то 
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спочатку визначається розмір відшкодування для осіб, які не 

перебували на утриманні померлого, після чого визначається розмір 

відшкодування для решти непрацездатних відповідно до абзаца 

першого цього пункту.  

При визначенні у випадках, передбачених статтями 457, 461 ЦК, 

розміру відшкодування шкоди непрацездатним утриманцям 

загиблого заліку підлягає лише пенсія у зв'язку з смертю 

годувальника. Якщо ці особи одержували раніше пенсію з інших 

підстав в меншому розмірі і обрали пенсію, призначену у зв'язку зі 

смертю годувальника, заліку підлягає лише частина пенсії, що 

перевищує ту, що непрацездатний одержував раніше. Заробіток і інші 

доходи (аліменти, будь-яка матеріальна допомога і т. п.), які має 

особа, що одержує відшкодування із зазначених підстав, заліку не 

підлягають.  

211. При вирішенні позовів про стягнення одноразової допомоги у 

зв'язку з ушкодженням здоров'я судам слід мати на увазі, що умови, 

порядок та розміри її виплати регулюються Законом N 1105-XIV. 

Потерпілий має право на таку допомогу при стійкій втраті 

працездатності незалежно від встановлення йому певної групи 

інвалідності. Ця допомога визначається із середньомісячного 

заробітку потерпілого, обчисленого за тими ж правилами, що і при 

визначенні втраченого заробітку.  

Якщо з вини Фонду одноразова допомога потерпілому або особам, 

які мають право на її одержання, не була своєчасно визначена або 

виплачена, її розмір підлягає коригуванню у зв'язку зі зростанням цін 

на споживчі товари та послуги в установленому законодавством 

порядку.  

У тих випадках, коли комісією з розслідування нещасного випадку 

встановлено, що ушкодження здоров'я мало місце не лише з вини 

роботодавця, а й унаслідок порушення потерпілим нормативних актів 

про охорону праці, розмір одноразової допомоги як страхової 

виплати за рішенням цієї комісії зменшується, але не більше ніж на 

50 %. В інших випадках одноразову допомогу може бути зменшено в 

цих же межах у порядку, визначеному трудовим колективом. Залежно 
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від встановлених обставин розмір одноразової допомоги може бути 

зменшено із зазначених підстав судом. У разі виникнення спору суд 

вирішує це питання з урахуванням встановлених обставин, але при 

зменшенні з цих підстав розміру одноразової допомоги не може 

вийти за зазначені межі.  

22. В рішенні суд повинен навести точний розрахунок присуджених 

сум для відшкодування шкоди, зазначені строки їх виплати.  

Відшкодування шкоди у зв'язку з ушкодженням здоров'я складається 

зі щомісячних платежів (страхових виплат), що виплачуються 

протягом строку, на який встановлено втрату працездатності, та 

додаткових витрат, що виплачуються протягом строку, на який 

визначено потребу в них.  

Суми на відшкодування шкоди (страхові виплати) мають 

присуджуватись потерпілому з дня втрати працездатності внаслідок 

нещасного випадку або з дня встановлення професійного 

захворювання, а особам, які мають право на виплати у зв'язку зі 

смертю годувальника, - з дня смерті потерпілого, але не раніше дня 

виникнення права на виплати у строки, зазначені в підпунктах "а", "б" 

п. 20 цієї постанови.  

За вимогами про продовження платежів виплати провадяться за весь 

попередній час, протягом якого належало відшкодовувати шкоду, без 

обмеження будь-яким строком (з дня закінчення попередніх виплат 

вимоги про їх продовження задовольняються за умови, що МСЕК (а у 

відповідних випадках - судово-медична експертиза) підтвердила 

втрату працездатності та її відсоток за цей період). В інших випадках 

виплати, призначені, але своєчасно не одержані потерпілим або 

особою, яка має право на їх одержання, а також вимоги про 

перерахунок (наприклад, за відсотком втрати працездатності) сум 

щомісячних платежів, раніше визначених судом або роботодавцем, 

підлягають задоволенню за час, що не перевищує трьох років.  

23. При вирішенні спорів щодо перерахування розміру страхових 

виплат судам необхідно мати на увазі, що воно провадиться лише з 

підстав і в порядку, передбачених ст. 29 Закону N 1105-XIV. Суди не 

можуть провадити або зобов'язувати провадити перерахування сум 
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щомісячних страхових виплат і витрат на медичну й соціальну 

допомогу з інших підстав, зазначених позивачем.  

Якщо потерпілому або особам, які мають право на одержання 

страхових виплат, з вини Фонду своєчасно не визначено чи не 

виплачено суму страхової виплати, вона виплачується без обмеження 

будь-яким строком і підлягає коригуванню у зв'язку зі зростанням цін 

на споживчі товари й послуги у порядку, встановленому ст. 34 Закону 

від 24 березня 1995 р. N 108/95-ВР "Про оплату праці".  

Зміна розміру відшкодування особам, яким воно провадиться з 

підстав, передбачених статтями 457, 461, 467 ЦК, здійснюється 

відповідно до вимог статей 463, 464 ЦК.  

Обчислена судом частина заробітку, що припадає на кожного з 

непрацездатних утриманців потерпілого, підлягає перерахунку також 

у випадках народження дитини після смерті годувальника або іншої 

зміни у складі його сім'ї. У цьому разі частка заробітку, що припадає 

на кожного з них, визначається виходячи з фактичного числа 

утриманців потерпілого, а також непрацездатних осіб, які не були на 

його утриманні, але мали на це право.  

24. Відповідно до ст. 459 ЦК у випадку смерті потерпілого 

організація або громадянин, відповідальні за заподіяння шкоди, 

зобов'язані відшкодувати витрати на поховання (в тому числі на 

ритуальні послуги і обряди) тій особі, яка понесла ці витрати. Тому 

вимоги про стягнення витрат на поховання можуть пред'являтись як 

особами, що мають право на відшкодування шкоди у зв'язку зі 

смертю годувальника, так і сторонніми до потерпілого громадянами і 

організаціями, що фактично понесли ці витрати.  

Витрати на виготовлення пам'ятників і огорож визначаються 

виходячи з їх фактичної вартості, але не вище граничної вартості 

стандартних пам'ятників і огорож в даній місцевості.  

У разі смерті потерпілого, який був застрахований згідно із Законом 

N 1105-XIV від нещасного випадку або професійного захворювання, 

витрати на його поховання несе Фонд у порядку, визначеному 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 826.  
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25. Виходячи з вимог ст. 143 ЦПК суддя після прийняття позовної 

заяви зобов'язаний провести всі дії, необхідні для забезпечення 

своєчасного та правильного вирішення справи, зокрема залежно від 

характеру останньої роз'яснити сторонам необхідність надати 

(сприяти в цьому): акти чи інші докази, що підтверджують заподіяння 

шкоди майну, реальний розмір останньої та неодержаних у зв'язку з її 

заподіянням доходів; оспорювану постанову Фонду; акт про 

нещасний випадок на виробництві або спеціальне розслідування 

професійного захворювання (отруєння) чи нещасного випадку 

невиробничого характеру; копії протоколу та постанови про 

адміністративне правопорушення або вироку суду, що стосуються 

нещасного випадку; висновок МСЕК (у відповідних випадках - 

судово-медичної експертизи) про втрату працездатності, її ступінь і 

строк, про необхідність у сторонньому догляді, інших видах 

допомоги, що зумовлюють додаткові витрати, про причинний зв'язок 

смерті потерпілого з каліцтвом (професійним захворюванням), за яке 

провадилося відшкодування; висновок обласного (Автономної 

Республіки Крим, міст Києва, Севастополя) спеціаліста з 

профпатології й відповідного лікувально-профілактичного закладу 

(перелік яких визначено Міністерством охорони здоров'я) щодо 

діагнозу захворювання потерпілого та зв'язку цього захворювання з 

умовами праці; довідку про середню заробітну плату (дохід) 

потерпілого перед ушкодженням здоров'я, а у визначених 

законодавством випадках - про його тарифну ставку (посадовий 

оклад), середній заробіток або тарифну ставку (посадовий оклад) 

відповідного працівника на підприємстві (у цеху, на дільниці), де 

працював потерпілий; про підвищення розміру мінімальної заробітної 

плати, зростання в попередньому календарному році середньої 

заробітної плати в галузі національної економіки; про розмір 

призначеної й фактично одержуваної пенсії або тієї, що могла бути 

призначена по інвалідності у зв'язку з цим нещасним випадком 

(невиробничого характеру) і про рівень зростання цін на споживчі 

товари й послуги за час затримки виплати відшкодування; про склад 

сім'ї та утриманців потерпілого; інші необхідні докази.  
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26. Вирішуючи справи про відшкодування шкоди, суди повинні 

виявляти, ретельно з'ясовувати причини правопорушень, особливо 

виробничого і іншого травматизму, порушень правил техніки безпеки 

і виробничої санітарії, у необхідних випадках реагувати на них 

окремими ухвалами або поданнями, при наявності для того підстав 

ставити питання про притягнення винних осіб до встановленої 

відповідальності.  
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6.6. ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ від 29.12. 

1992 № 14 

 

Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, 

заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх 

працівниками 

 

Вивчення практики в справах про відшкодування шкоди, заподіяної 

підприємствам, установам, організаціям їх працівниками, свідчить 

про те, що, вирішуючи в основному правильно позови в цих справах, 

суди України разом з тим, ще нерідко не дотримуються строків їх 

підготовки і розгляду, неповно з'ясовують і встановлюють наявність 

підстав і умов для покладання матеріальної відповідальності, 

допускають випадки необгрунтованого зменшення розміру шкоди, 

що підлягає відшкодуванню, не обговорюють питання про 

притягнення до участі у справі як співвідповідачів інших осіб за 

наявності даних про їх вину в заподіянні шкоди. Окремі суди 

неправильно визначають види і межі матеріальної відповідальності, 

не роблять у рішеннях посилань на відповідні норми КЗпП  або 

замість них помилково керуються цивільним законодавством.  

Пленум Верховного Суду України постановляє:  

1. Звернути увагу судів на необхідність поліпшення практики 

розгляду справ про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, 

установам, організаціям їх працівниками, забезпечення вирішення 

кожної справи у суворій відповідності із законом.  

Суди повинні підвищувати ефективність діяльності по розгляду справ 

даної категорії, відповідно до статей 235, 320, 340 ЦПК, активніше 

виявляти в цих справах причини і умови, які сприяють заподіянню 

шкоди, і з метою усунення їх постановлювати окремі ухвали. 

Особливу увагу належить приділяти ефективності застосування 

правових засобів у справах про відшкодування шкоди, заподіяної в 

нетверезому стані, внаслідок випуску неякісної продукції, втрат 

продовольчих товарів і сільськогосподарської продукції.  

2. Судовому розгляду підлягають:  
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- заяви власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу до працівника про відшкодування шкоди 

в розмірі, що перевищує середній місячний заробіток, а також в 

розмірі, що не перевищує цей заробіток (перевищує, але законом 

встановлена відповідальність в межах середнього місячного 

заробітку), якщо відшкодування не може бути проведене за 

розпорядженням власника або уповноваженого ним органу шляхом 

відрахування із заробітної плати (наприклад, у випадку припинення 

працівником трудових відносин з даним підприємством, у зв'язку з 

закінченням строку на видання розпорядження про відрахування);  

- заяви працівників, не згодних із відрахуваннями, проведеними 

власником або уповноваженим ним органом, чи з його розміром.  

3. У відповідності зі ст. 130 КЗпП  відшкодування шкоди провадиться 

незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, 

адміністративної чи кримінальної відповідальності за дії 

(бездіяльність), якими заподіяна шкода підприємству, установі, 

організації.  

Виходячи з вимог ст. 15 ЦПК суд у кожному випадку зобов'язаний 

вживати передбачених законом заходів до всебічного, повного й 

об'єктивного з'ясування обставин, від яких згідно зі статтями 130, 

135-3, 137 КЗпП залежить вирішення питання про покладення 

матеріальної відповідальності та про розмір шкоди, що підлягає 

відшкодуванню. Зокрема, з'ясовувати: наявність прямої дійсної 

шкоди та її розмір; якими неправомірними діями її заподіяно і чи 

входили до функцій працівника обов'язки, неналежне виконання яких 

призвело до шкоди; в чому полягала його вина; в якій конкретно 

обстановці заподіяно шкоду; чи були створені умови, які 

забезпечували б схоронність матеріальних цінностей і нормальну 

роботу з ними; який майновий стан працівника. Якщо шкоду 

заподіяно кількома працівниками, в рішенні суду має бути зазначено, 

які конкретно порушення трудових обов'язків допустив кожен 

працівник, ступінь його вини та пропорційна їй частка загальної 

шкоди, за яку до нього може бути застосовано відповідний вид і межі 

матеріальної відповідальності.  
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За шкоду, заподіяну внаслідок порушення трудових обов'язків, 

працівник несе відповідальність перед підприємством (установою, 

організацією), з яким перебуває в трудових відносинах. За вимогами 

інших осіб, що грунтуються на неналежному виконанні працівником 

своїх трудових обов'язків (відшкодування шкоди їх майну, здоров'ю, 

виплаченої пенсії, допомоги по соціальному страхуванню та ін.), в 

силу ст. 441 ЦК, відповідає підприємство, перед яким винний 

працівник несе матеріальну відповідальність у порядку регресу за 

нормами трудового законодавства.  

Встановивши при розгляді справи, що шкода заподіяна не лише з 

вини працівника, до якого пред'явлено позов, але й з вини службових 

осіб підприємства, установи, організації, суд відповідно до ст. 105 

ЦПК має обговорити питання про притягнення їх до участі в справі 

як співвідповідачів.  

4. За правилами ст. 132 КЗпП  за шкоду, заподіяну підприємству, 

установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, з 

вини яких її заподіяно, несуть матеріальну відповідальність у розмірі 

прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного 

заробітку, крім випадків, коли законодавством вона передбачена у 

більшому, ніж цей заробіток, розмірі. Якщо межі матеріальної 

відповідальності були визначені в укладеному з працівником 

контракті, вона покладається на нього відповідно до умов контракту.  

Під прямою дійсною шкодою, зокрема, слід розуміти втрату, 

погіршення або зниження цінності майна, необхідність для 

підприємства, установи, організації провести затрати на відновлення, 

придбання майна чи інших цінностей або провести зайві, тобто 

викликані внаслідок порушення працівником трудових обов'язків, 

грошові виплати. Згідно зі ст. 130 КЗпП  не одержані або списані в 

доход держави прибутки з підстав, пов'язаних з неналежним 

виконанням працівником трудових обов'язків (так само як і інші 

неодержані прибутки) не можуть включатися до шкоди, яка підлягає 

відшкодуванню.  

При матеріальній відповідальності в межах середнього місячного 

заробітку він визначається відповідно до затвердженого постановою 
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Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 Порядку 

обчислення середньої заробітної плати (зі змінами, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1995 р. N 348, а 

саме виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що 

передують вирішенню судом справи про відшкодування шкоди, або 

за фактично відпрацьований час, якщо працівник пропрацював менше 

двох місяців, а в разі коли працівник останні місяці перед вирішенням 

справи не працював або справа вирішується після його звільнення - 

виходячи з виплат за попередні два місяці роботи на даному 

підприємстві (в установі, організації).  

5. Вирішуючи спори про відшкодування шкоди, заподіяної зіпсуттям 

або знищенням через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, виробів 

(продукції), суди повинні мати на увазі, що на підставі п. 1 ст. 133 

КЗпП  несуть матеріальну відповідальність в межах середнього 

місячного заробітку працівники, які допустили зіпсуття або знищення 

цих цінностей у ході трудового процесу. На інших працівників з 

числа службових осіб (наприклад, майстра, технолога), якщо шкода 

від зіпсуття або знищення через недбалість зазначених цінностей 

заподіяна внаслідок їх неправильних службових дій (бездіяльності), 

матеріальна відповідальність покладається у відповідності зі ст. 132 

КЗпП  також в межах середнього місячного заробітку. 

Відповідальність у тому ж розмірі за зіпсуття або знищення через 

недбалість інструментів, вимірювальних приладів, спеціального 

одягу та інших предметів покладається на працівника, якщо названі 

цінності були видані йому в користування у зв'язку з виконанням 

трудових обов'язків.  

Притягнення до кримінальної відповідальності за випуск на товарний 

ринок або за іншу реалізацію споживачам недоброякісної продукції 

осіб, зазначених у ст. 147 КК, не звільняє від матеріальної 

відповідальності в установлених законом межах працівників, у тому 

числі посадових осіб, винних у виготовленні такої продукції.  

6. Роз'яснити судам, що на підставі п. 2 ст. 133 КЗпП  за шкоду, 

заподіяну зайвими грошовими виплатами, неправильною 

постановкою обліку і зберігання матеріальних чи грошових 
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цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям, 

випускові недоброякісної продукції, розкраданню, знищенню і 

зіпсуттю матеріальних чи грошових цінностей, матеріальну 

відповідальність в межах прямої дійсної шкоди, але не більше 

середнього місячного заробітку, несуть винні в цьому директори, 

начальники і інші керівники підприємств, установ, організацій та їх 

заступники; керівники та їх заступники будь-яких структурних 

підрозділів, передбачених статутом підприємства, установи, 

організації чи іншим відповідним положенням.  

До зайвих грошових виплат відносяться, зокрема, суми стягнення 

штрафів, заробітної плати, виплачені звільненому працівникові у 

зв'язку з затримкою з вини службової особи видачі трудової книжки, 

розрахунку, неправильним формулюванням причин звільнення тощо. 

При виявленні безпосередніх заподіювачів шкоди, викликаної 

виплатою зайвих сум, знищенням чи зіпсуттям матеріальних 

цінностей, вони зобов'язані відшкодувати шкоду в межах, 

встановлених законодавством. Зазначені вище службові особи в цих 

випадках несуть матеріальну відповідальність в межах свого 

середньомісячного заробітку за ту частину шкоди, що не 

відшкодована безпосередніми заподіювачами її. При цьому загальна 

сума, що підлягає стягненню, не повинна перевищувати заподіяну 

шкоду. На них самих покладається матеріальна відповідальність у 

зазначених межах, якщо з їх вини не було своєчасно вжито заходів до 

стягнення шкоди з безпосередніх заподіювачів її й таку можливість 

підприємство втратило.  

7. Працівники, які не є керівниками підприємства (установи, 

організації) і структурних підрозділів на підприємстві або їх 

заступниками, за шкоду, заподіяну зайвими грошовими виплатами, 

викликаними неналежним виконанням ними трудових обов'язків, 

несуть матеріальну відповідальність за ч. 1 ст. 132 КЗпП, крім 

випадків, для яких ст. 134 КЗпП  передбачена повна матеріальна 

відповідальність.  

У такому ж порядку визначається матеріальна відповідальність 

працівників, з якими укладено договір про повну матеріальну 
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відповідальність (статті 135-1, 135-2 КЗпП, якщо шкода заподіяна не 

незабезпеченням цілості прийнятого під звіт майна, а іншими 

порушеннями трудових обов'язків (неналежним оформленням 

документів про виявлену при прийнятті матеріальних цінностей 

недостачу, що потягло її оплату тощо).  

8. Розглядаючи справи про матеріальну відповідальність на підставі 

письмового договору, укладеного працівником з підприємством, 

установою, організацією, про взяття на себе повної матеріальної 

відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей 

(недостача, зіпсуття), переданих йому для зберігання або інших цілей 

(п. 1 ст. 134 КЗпП), суд зобов'язаний перевірити, чи належить 

відповідач до категорії працівників, з якими згідно з ст. 135-1 КЗпП 

може бути укладено такий договір та чи був він укладений.  

При відсутності цих умов на працівника за заподіяну ним шкоду 

може бути покладена лише обмежена матеріальна відповідальність, 

якщо згідно з чинним законодавством працівник з інших підстав не 

несе матеріальної відповідальності у повному розмірі шкоди.  

9. Судам слід мати на увазі, що до позовних заяв про матеріальну 

відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної діями 

працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному 

порядку (п. 3 ст. 134 КЗпП), повинні додаватись докази, які 

підтверджують, що вчинення працівником таких діянь встановлено у 

порядку кримінального судочинства.  

Матеріальна відповідальність у повному розмірі шкоди покладається 

і в тих випадках, коли шкода заподіяна діями працівника, що мають 

ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку, але він був 

звільнений від кримінальної відповідальності у зв'язку зі спливом 

строку давності для притягнення до кримінальної відповідальності, 

або з інших підстав, передбачених законом (пункти 3, 4, 8 статті 6, 7, 

7-1, 7-2, 8, 9, 10 КПК.  

При винесенні виправдального вироку (закритті провадження у 

кримінальній справі) за відсутністю складу злочину, суд, 

розглядаючи справу в порядку цивільного судочинства, вправі з 
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інших передбачених законом підстав задовольнити позов у межах 

повного розміру заподіяної працівником шкоди.  

10. При розгляді справ за позовами про покладення повної 

матеріальної відповідальності за п. 4 ст. 134 КЗпП за шкоду, 

заподіяну підприємству, установі, організації працівником, який 

знаходився у нетверезому стані, судам необхідно враховувати, що 

нетверезий стан працівника може бути підтверджено як медичним 

висновком, так і іншими видами доказів (актами та іншими 

документами, поясненням сторін і третіх осіб, показаннями свідків), 

які мають бути відповідно оцінені судом.  

Маючи на увазі, що заподіяння шкоди працівником, який був у 

нетверезому стані, є одним з найгрубших порушень трудових 

обов'язків, зменшення розміру відшкодування за цю шкоду, як 

правило, не допускається.  

11. Суди повинні мати на увазі, що відповідно до п. 5 ст. 134 КЗпП 

працівник несе матеріальну відповідальність у повному розмірі 

шкоди, заподіяної недостачею, умисним знищенням або умисним 

зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому 

числі при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних 

приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих 

підприємством, установою, організацією працівникові в 

користування.  

На підставі згаданого закону матеріальну відповідальність в повному 

розмірі несуть також працівники сільськогосподарських підприємств, 

які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції, за 

шкоду, заподіяну недостачею, умисним знищенням, умисним 

зіпсуттям цієї продукції.  

12. Відповідно до п. 6 ст. 134 КЗпП матеріальна відповідальність в 

повному розмірі покладається на працівника у випадках, 

передбачених окремими законодавчими актами.  

За чинним законодавством така відповідальність може бути 

покладена, зокрема, за шкоду, заподіяну: перевитратою пального на 

автомобільному транспорті, розкраданням, знищенням (зіпсуттям), 

недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного 
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каміння та валютних цінностей; витратами підприємства, установи, 

організації на навчання у вищому навчальному закладі молодого 

фахівця в разі його звільнення з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу за порушення трудової дисципліни чи за 

власним бажанням без поважних причин протягом трьох років з часу 

прийняття на роботу за направленням.  

13. Застосовуючи матеріальну відповідальність у повному розмірі 

шкоди на підставі п. 8 ст. 134 КЗпП, суди повинні мати на увазі, що 

за цим законом покладається обов'язок по відшкодуванню шкоди, 

заподіяної підприємству, установі, організації у зв'язку з оплатою 

незаконно звільненому чи незаконно переведеному працівникові часу 

вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи, 

на винних службових осіб, за наказом або розпорядженням яких 

звільнення чи переведення здійснено з порушенням закону або якими 

затримано виконання рішення суду про поновлення на роботі.  

Відповідальність в цих випадках настає незалежно від форми вини.  

14. Вирішуючи вимоги, які грунтуються на договорі про колективну 

(бригадну) матеріальну відповідальність, суди мають виходити з того, 

що остання є повною матеріальною відповідальністю, яка 

регулюється ст. 135-2 КЗпП  й іншими актами трудового 

законодавства, що її стосується.  

Умови колективної (бригадної) матеріальної відповідальності 

визначаються письмовим договором, укладеним між підприємством, 

установою, організацією і всіма членами колективу (бригади) на 

підставі Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну 

відповідальність.  

У випадках, коли в несхоронності матеріальних цінностей, крім 

членів колективу (бригади), з яким укладено договір, винні службові 

особи, суд обговорює питання про притягнення їх до участі у справі 

як співвідповідачів і визначає частину шкоди, яка відповідає ступеню 

вини кожного з них, і розмір шкоди, що підлягає відшкодуванню з 

урахуванням виду і меж матеріальної відповідальності, яка на нього 

покладається. Решта шкоди розподіляється між членами колективу 



256 

 

(бригади) згідно з Типовим договором про колективну (бригадну) 

матеріальну відповідальність.  

15. Розмір шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, суд 

визначає відповідно до ст. 135-3 КЗпП, Закону України N 217/95-ВР 

від 6 червня 1995 р. "Про визначення розміру збитків, завданих 

підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням 

(псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння та валютних цінностей" і затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 116 

Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей (зі змінами, внесеними 

постановами Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1996 р. N 1009 

та від 20 січня 1997 р. N 34.  

Визначаючи розмір шкоди, суд має виходити з цін на матеріальні 

цінності, що діють у даній місцевості на час вирішення справи, і 

застосовувати встановлені нормативно-правовими актами для даних 

випадків кратність, коефіцієнти, індекси, податок на добавлену 

вартість, акцизний збір тощо.  

При вирішенні позовів, у яких об'єднано декілька вимог про 

відшкодування працівником шкоди, розмір шкоди, що підлягає 

відшкодуванню, визначається по кожній з об'єднаних вимог з 

урахуванням відповідного їй виду і меж матеріальної 

відповідальності. Визначена в такий спосіб сума відшкодування по 

кожному випадку заподіяння шкоди включається до загальної суми, 

яка підлягає стягненню з працівника з урахуванням передбаченого ст. 

233 КЗпП  річного строку для пред'явлення позову по кожній вимозі і 

поважності причин його пропуску.  

16. Розмір шкоди, заподіяної з вини кількох працівників, 

визначається для кожного з них з урахуванням ступеня вини, виду і 

меж матеріальної відповідальності. Солідарна матеріальна 

відповідальність застосовується лише за умови, якщо судом 

встановлено, що шкода підприємству, установі, організації заподіяна 

спільними умисними діями кількох працівників або працівника та 

інших осіб.  
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17. Розглядаючи справи про відшкодування шкоди, заподіяної 

приписками і іншими викривленнями даних про виконання робіт, 

судам належить мати на увазі, що до матеріальної відповідальності за 

таку шкоду мають притягатись як працівники, що вчинили ці дії, так і 

службові особи, через винне невжиття якими заходів до їх 

запобігання вони вчинені.  

У залежності від обставин заподіяння шкоди в цих випадках 

матеріальна відповідальність настає в межах середнього місячного 

заробітку (ч. 1 ст. 132, п. 2 ст. 133 КЗпП) або в повному розмірі 

заподіяної шкоди (п. 3 ст. 134 КЗпП).  

До прямої дійсної шкоди, заподіяної зазначеними вище діями, 

можуть бути віднесені: суми незаконно нарахованої заробітної плати 

і премій, зайві виплати у вигляді штрафу, накладеного відповідними 

органами, вартість пального і мастил, сировини, напівфабрикатів і 

інших матеріальних цінностей, безпідставно списаних у зв'язку з 

викривленням даних про обсяг робіт.  

18. Роз'яснити судам, що при визначенні розміру матеріальної шкоди, 

заподіяної працівниками самовільним використанням в особистих 

цілях технічних засобів (автомобілів, тракторів, автокранів і т.п.), що 

належать підприємствам, установам, організаціям, з якими вони 

перебувають у трудових відносинах, слід виходити з того, що така 

шкода, як заподіяна не при виконанні трудових (службових) 

обов'язків, підлягає відшкодуванню із застосуванням норм 

цивільного законодавства (статті 203, 453 ЦК). У цих випадках шкода 

відшкодовується у повному обсязі, включаючи і не одержані 

підприємством, установою, організацією прибутки від використання 

зазначених технічних засобів.  

19. Судам слід мати на увазі, що зменшення розміру шкоди, що 

підлягає покриттю працівником, допустиме лише у виключних 

випадках при наявності зазначених у ст. 137 КЗпП  умов, які мають 

бути підтверджені ретельно перевіреними в судовому засіданні 

доказами, з обов'язковим викладенням у рішенні мотивів зниження 

суми, яка стягується.  
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До конкретної обстановки, за якої було заподіяно шкоду, слід 

відносити обставини, що перешкоджали працівникові виконувати 

належним чином покладені на нього обов'язки, зокрема, відсутність 

нормальних умов зберігання матеріальних цінностей, неналежна 

організація праці. Разом з тим необхідно враховувати, чи приймав 

працівник залежні від нього заходи до запобігання шкоди.  

Передбачена ст. 137 КЗпП можливість зменшення розміру шкоди, що 

підлягає покриттю, з урахуванням ступеня вини, конкретних 

обставин і майнового стану працівника, стосується всіх видів 

матеріальної відповідальності працівників.  

Зниження розміру шкоди, що підлягає покриттю, не допускається, 

якщо шкоду заподіяно злочинними діями працівника, вчиненими з 

корисливою метою.  

20. Судам необхідно перевіряти, чи додержаний власником або 

уповноваженим ним органом встановлений ст. 233 КЗпП  річний 

строк з дня виявлення заподіяної працівником шкоди для звернення в 

суд з позовом про її відшкодування. Цей строк застосовується і при 

зверненні із заявою прокурора.  

Днем виявлення шкоди слід вважати день, коли власнику або 

уповноваженому ним органу стало відомо про наявність шкоди, 

заподіяної працівником. Днем виявлення шкоди, встановленої в 

результаті інвентаризації матеріальних цінностей, при ревізії або 

перевірці фінансово-господарської діяльності підприємства, 

установи, організації, слід вважати день підписання відповідного акта 

або висновку.  

Право регресної вимоги до працівника виникає з часу виплати 

підприємством, організацією, установою сум третій особі і з цього ж 

часу обчислюється строк на пред'явлення регресного позову.  

21. В силу ч. 7 ст. 203 ЦПК суд вправі вийти за межі позовних вимог, 

коли неправильно визначена сума шкоди, позов заявлено про 

відшкодування шкоди у повному розмірі, а на працівника може бути 

покладена лише обмежена відповідальність; якщо працівник повинен 

бути притягнений до повної матеріальної відповідальності, а позов 
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заявлено про стягнення шкоди в межах обмеженої матеріальної 

відповідальності.  

22. При розгляді спорів про обгрунтованість розпорядження 

адміністрації щодо відрахування шкоди судам необхідно мати на 

увазі, що відповідно до ст. 136 КЗпП такий позов може бути заявлено 

і до реалізації розпорядження про відрахування. Якщо адміністрацією 

відмовлено працівникові у поверненні суми, зайво виплаченої ним 

добровільно на відшкодування шкоди (за відсутності підстав і умов 

для матеріальної відповідальності, у більшому розмірі, ніж це 

передбачено законом), вимоги про її стягнення пред'являються 

безпосередньо у суді і вирішуються на підставі статей 130, 132 - 134 

КЗпП.  

23. Судам слід поліпшити підготовку справ про відшкодування 

шкоди до судового розгляду і її оперативність. Виконуючи вимоги ст. 

143 ЦПК при її проведенні, суддя незалежно від обставин справи має, 

зокрема, вирішити питання про подання сторонами або про 

витребування:  

- даних бухгалтерського обліку й інших документів про наявність і 

розмір прямої дійсної шкоди - матеріалів інвентаризації, актів ревізії 

та облікових документів, актів й інших документів про недостачу, 

зіпсування, втрату, знищення майна, висновку бюро товарних 

експертиз, довідок й інших документів про вартість майна, розмір 

зайвих грошових виплат, а також сум, витрачених на придбання, 

відновлення майна, задоволення претензій третіх осіб тощо. Якщо 

для з'ясування питання про розмір шкоди, обставин її заподіяння є 

потреба провести бухгалтерську чи іншу експертизу - призначити її з 

урахуванням думки осіб, які беруть участь у справі;  

- доказів про винне порушення працівником обов'язків за трудовим 

договором і наявність причинного зв'язку між його протиправною 

поведінкою і шкодою, яка наступила, час її виявлення, пояснень 

працівника, актів і доповідних записок службових осіб, матеріалів 

службових перевірок, вироку суду чи постанови органу 

розслідування, наказу за результатами перевірки даного випадку, 

висновків компетентних органів або експертизи про допущені 
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порушення і причини шкоди, документів про коло трудових 

обов'язків працівника;  

- інших доказів, які мають значення для визначення виду 

матеріальної відповідальності і розміру сум, що підлягають 

стягненню, - договору про повну індивідуальну чи колективну 

(бригадну) матеріальну відповідальність, довіреності чи іншого 

разового документа на одержання працівником під звіт матеріальних 

цінностей, даних про заподіяння працівником шкоди у нетверезому 

стані, розрахунків розподілу шкоди між членами бригади, довідок 

про тарифну ставку працівника при бригадній матеріальній 

відповідальності або його заробіток за два календарні місяці, які 

передували заявленню вимог про відшкодування шкоди, в інших 

випадках, про склад його сім'ї, наявність у працівника цінного майна 

(будинку, автомобіля тощо), підсобного господарства, інших доходів; 

дані про умови праці і зберігання матеріальних цінностей, доповідні 

записки працівника з цих питань.  

При цьому слід мати на увазі, що з питань, для яких передбачено 

обов'язкове документальне оформлення (наприклад, укладення 

договору про повну матеріальну відповідальність), показання свідків 

не можуть братися до уваги.  

24. Визнати такою, що втратила силу постанову Пленуму Верховного 

Суду УРСР від 18 грудня 1987 року N 13 "Про судову практику в 

справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, 

установам, організаціям робітниками і службовцями".  
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6.7. ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ВІД 23.12.2003 

СПРАВА № 03/338  

«ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ» 

 
23.12.2003          Справа 

№03/338 

 

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України 

розглянула касаційну скаргу Професійної спілки робітників на 

постанову Вищого господарського суду України від 9 вересня 2003 

року у справі за позовом Професійної спілки робітників галузевих 

підприємств до Міністерства юстиції України, Київського міського 

управління юстиції, відділу Державної виконавчої служби 

Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві про 

стягнення 2805000 грн.  

Ухвалою господарського суду м. Києва від 19 серпня 2002 року 

позовну заяву Професійної спілки робітників про вселення позивача у 

належні йому нежилі приміщення та відшкодування моральної шкоди 

на суму 2805000 грн. повернено без розгляду на підставі пунктів 3 та 

5 статті 63 ГПК України.  

Суд зробив посилання на те, що у позовній заяві не викладені позовні 

вимоги щодо кожного з відповідачів; не зазначені підстави позовної 

вимоги щодо відшкодування моральної шкоди; відсутній 

обґрунтований розрахунок стягуваної суми; об'єднання в одній 

позовній заяві вимог про вселення позивача та відшкодування 

моральної шкоди неможливе, оскільки сумісний розгляд цих вимог 

перешкоджатиме з'ясуванню прав і взаємовідносин сторін чи суттєво 

утруднить вирішення спору. Окрім того, суд зазначив, що фактично у 

позовній заяві оскаржуються дії органів Державної виконавчої 

служби щодо виконання рішення господарського суду, а заява вимог 

про відшкодування моральної шкоди можлива лише в окремому 

позовному провадженні після визнання незаконними дій органів 

Державної виконавчої служби на підставі статті 1212 ГПК України.  
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Постановою Київського апеляційного господарського суду від 23 

грудня 2002 року зазначена ухвала скасована у зв'язку з відсутністю 

підстав для повернення позовної заяви, матеріали справи направлені 

до господарського суду м. Києва для розгляду по суті.  

Постановою Вищого господарського суду України від 9 серпня 2003 

року постанова Київського апеляційного господарського суду від 23 

грудня 2002 року скасована, ухвала господарського суду м. Києва від 

19 серпня 2002 року залишена без змін.  

27 листопада 2003 року Верховний Суд України порушив 

провадження за касаційною скаргою Професійної спілки робітників, 

у якій ставиться питання про скасування постанови Вищого 

господарського суду України від 9 вересня 2003 року та направлення 

справи на розгляд до суду першої інстанції. Скаржник посилається на 

неправильне застосування судом норм матеріального права, 

невідповідність оскаржуваної постанови рішенням Верховного Суду 

України з питань застосування норм матеріального права, 

Конституції України та міжнародним договорам, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  

Касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.  

Постанова Вищого господарського суду України, якою скасовано 

постанову суду апеляційної інстанції та залишено в силі ухвалу суду 

першої інстанції, є законною та обґрунтованою.  

Суд касаційної інстанції дійшов висновку про безпідставне 

скасування судом апеляційної інстанції ухвали суду першої" інстанції 

про повернення позовної заяви Професійної спілки без розгляду на 

підставі пунктів 3 та 5 статті 63 ГПК України.  

Такий висновок не є помилковим, він відповідає вимогам чинного 

процесуального законодавства.  

Суд першої інстанції правомірно спирався на наведені підстави 

повернення позовної заяви, зокрема, в зв'язку з порушенням правил 

об'єднання вимог, неможливістю розгляду в одному провадженні 

вимоги про вселення позивача та вимоги про відшкодування 

моральної шкоди, при фактичному оскарженні позивачем дій 
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державної виконавчої служби, для чого встановлено інший порядок, 

передбачений статтею 1212 ГПК України.  

Доводи касаційної скарги Професійної спілки робітників не 

спростовують законності висновку постанови Вищого 

господарського суду України про необґрунтованість постанови суду 

апеляційної інстанції та законність ухвали суду першої інстанції.  

Враховуючи наведене, керуючись статтями 11117 - 11120 

Господарського процесуального кодексу України, Судова палата 

постановила:  

Касаційну скаргу Професійної спілки робітників залишити без 

задоволення.  

Постанову Вищого господарського суду України від 9 вересня 2003 

року залишити без змін.  

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає. 
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6.8. ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ  ВІД 13.05.2004 р. N 35-

13/797 

 

«Методичні рекомендації «Відшкодування моральної шкоди» 

 

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади (за 

списком)  

 

Методичні рекомендації  

 

Направляються для використання в роботі юридичних служб 

методичні рекомендації "Відшкодування моральної шкоди".  

Додаток: на 10 аркушах.  

 

Заступник Міністра  Л. М. Горбунова  

 

Додаток  

 

Відшкодування моральної шкоди   

 

1. Загальні положення  

 

На сучасному етапі розвитку світової спільноти проблема прав і 

свобод людини є однією з найактуальніших. У цьому напрямку 

прийнято низку міжнародних нормативно-правових актів, котрі 

визначають людину найвищою цінністю суспільства, а належне 

забезпечення її прав і свобод - головним обов'язком демократичної 

держави.  

Преамбула до Загальної Декларації прав людини закріплює 

положення про те, що визнання гідності, властивої всім членам 

людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, 

справедливості та загального миру. Преамбула до Міжнародного 

пакту про економічні, соціальні та культурні права проголошує, що 

всі права людини "випливають із властивої людській особі гідності".  
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Ці ідеї відображені й у Конституції України, згідно з якою людина, її 

життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а утвердження 

і забезпечення прав і свобод людини - головним обов'язком держави 

(ст. 3 Конституції України).  

Саме закріплення за державою обов'язку забезпечення прав і свобод 

людини дає можливість, у випадку порушення останніх, звернутися 

до суду з метою їх захисту та відновлення, а також за компенсацією 

шкоди, завданої таким порушенням.  

У зв'язку з цим набуває особливої актуальності створення 

розвиненого механізму реалізації прав і свобод людини, зокрема 

права людини на компенсацію моральної шкоди.  

Законом України від 06.05.93 р. N 3188-XII "Про внесення змін і 

доповнень до положень законодавчих актів України, що стосуються 

захисту честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій" 

передбачено новий спосіб захисту цивільних особистих прав - це 

компенсація моральної шкоди.  

Новий ЦК України не лише зберіг зазначений спосіб захисту 

цивільних особистих прав, а й збагатив інститут компенсації 

моральної шкоди новими нормами.  

Нині позов про відшкодування моральної шкоди набуває все більшої 

популярності. Це свідчить про зростання правосвідомості, правової 

культури громадян - ще один крок до правової держави, у центрі 

уваги якої перебуває кожна окрема особа.  

На сьогодні відшкодування моральної шкоди передбачають: Закон 

України від 12.05.91 р. N 1023-XII "Про захист прав споживачів", 

Закон України від 02.10.92 р. N 2657-XII "Про інформацію", Закон 

України від 21.12.93 р. N 3759-XII "Про телебачення і 

радіомовлення", Закон України від 23.12.93 р. N 3792-XII "Про 

авторське право і суміжні права" та інші.  

Під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру 

внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних 

явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями 

або бездіяльністю інших осіб.  
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Відповідно до чинного законодавства моральна шкода може 

полягати, зокрема:  

- у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у 

зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;  

- у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з 

протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких 

родичів;  

- у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із 

знищенням чи пошкодженням її майна;  

- у приниженні честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або 

юридичної особи.  

Під немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, слід 

розуміти втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з 

приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове 

найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням 

комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на 

зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності.  

 

2. Підвідомчість та підсудність справ  

 

2.1. Відповідно до ст. 24 ЦПК України спори про відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди підвідомчі суду, якщо хоча б однією зі 

сторін у них є громадянин (фізична особа).  

Суду підвідомчі також спори між юридичними особами про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди, якщо ці вимоги 

взаємопов'язані з іншими вимогами, вирішення яких віднесене до 

відання суду загальної юрисдикції (наприклад, про спростування 

поширеної інформації та відшкодування у зв'язку з цим заподіяної 

моральної шкоди).  

2.2. Підсудність справ даної категорії визначається за правилами ст. 

125 ЦПК України, тобто за місцем знаходження відповідача, крім 

випадків, коли позивачеві надано законом право вибору підсудності.  

Так, відповідно до ст. 24 Закону України від 12.05.91 р. N 1023-XII 

"Про захист прав споживачів" споживачі за своїм вибором подають 
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позови до суду за місцем свого проживання або за 

місцезнаходженням відповідача, за місцем заподіяння шкоди або за 

місцем виконання договору.  

 

3. Позовна давність, позовна заява  

 

3.1. Можливість захисту прав у примусовому порядку обмежується 

позовною давністю - строком, у межах якого особа може звернутися 

до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.  

Відповідно до статті 268 ЦК України на вимоги, що випливають з 

порушення особистих немайнових прав, позовна давність не 

поширюється.  

Але винятком з цього правила є правовідносини щодо відшкодування 

моральної шкоди:  

- заподіяної поширенням недостовірної інформації, поміщеної у 

засобах масової інформації - застосовується строк позовної давності в 

один рік (ст. 258 ЦК України). У цьому разі позовна давність 

обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах масової 

інформації або від дня, коли особа довідалася чи могла довідатися 

про ці відомості;  

- заподіяної працівникові у разі, якщо порушення його законних прав 

призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих 

зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого 

життя - застосовується тримісячний строк позовної давності (ст. 233 

КЗпП).  

3.2. Позовна заява повинна відповідати вимогам ст. 137 ЦПК України 

та ст. 54 ГПК України. У позовній заяві про відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди має бути зазначено: зміст позовних вимог, тобто, 

в чому полягає моральна шкода, викладено обставини, на яких 

ґрунтуються позовні вимоги, якими саме неправомірними діями чи 

бездіяльністю завдана ця шкода та зазначення доказів, що 

підтверджують позов.  

Крім того, у позовній заяві має бути зазначено розмір відшкодування 

моральної шкоди в грошовій або іншій матеріальній формі.  
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У випадках заподіяння моральної шкоди з вини кількох відповідачів у 

позовній заяві необхідно викласти зміст вимог щодо кожного з них.  

 

4. Державне мито  

 

4.1. Позовні заяви про відшкодування моральної (немайнової) шкоди 

оплачуються державним митом.  

Так, наприклад, відповідно до підпункту "ж" пункту 1 статті 3 

Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р. N 7-93 "Про 

державне мито" державне мито сплачується у таких розмірах:  

 ж) із позовних заяв про розгляд питань захисту честі та гідності: 

 

- із позовних заяв немайнового 

характеру  

 

1 неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян  

 

- із позовних заяв про відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди з ціною 

позову до 100 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян  

 

1 відсоток ціни позову, але 

не менше 1 

неоподатковуваного 

мінімуму доходів громадян  

 

- із позовних заяв про відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди з ціною 

позову від 100 до 10000 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян  

 

5 відсотків ціни позову  

 

- із позовних заяв про відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди з ціною 

позову понад 10000 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян  

 

10 відсотків ціни позову  

  

 

4.2. Якщо в одній позовній заяві об'єднані вимоги майнового та 

немайнового характеру, державне мито підлягає оплаті як за 
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ставками, встановленими для позовів майнового, так і немайнового 

характеру (пункт 36 Інструкції Головної державної податкової 

інспекції України від 22.04.93 р. N 15 "Про порядок обчислення та 

справляння державного мита").  

 

5. Підстави відповідальності  

 

5.1. Відповідно до загальних підстав цивільно-правової 

відповідальності обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність 

такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність 

причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача 

та вини останнього в її заподіянні.  

Зокрема, з'ясуванню підлягає підтвердження факту заподіяння 

позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового 

характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони 

заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач 

оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а 

також інші обставини, що мають значення для вирішення спору.  

5.2. За змістом ч. 1 ст. 1167 ЦК України та інших норм законодавства, 

що регулюють ці правовідносини, моральна шкода, завдана фізичній 

або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її 

вини.  

5.3. Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу 

місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи, яка її 

завдала:  

- якщо шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 

смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки;  

- якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного 

засудження, незаконного притягнення до кримінальної 

відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу 

тримання під вартою або підписки про невиїзд, незаконного 
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затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у 

вигляді арешту або виправних робіт.  

 

6. Розмір шкоди  

 

6.1. Відповідно до чинного законодавства моральна шкода 

відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.  

6.2. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається 

судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та 

душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або 

позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка 

завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, 

а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.  

Зокрема, враховуються стан здоров'я потерпілого, тяжкість 

вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, ступінь 

зниження престижу, ділової репутації, час та зусилля, необхідні для 

відновлення попереднього стану.  

У разі заподіяння особі моральної шкоди неправомірно вчиненими 

діями кількох осіб, розмір відшкодування визначається з урахуванням 

ступеня вини кожної з них.  

На осіб, які заподіяли моральну шкоду спільно (взаємопов'язаними, 

сукупними діями або діями з єдиним наміром), покладається 

солідарна відповідальність по її відшкодуванню.  

6.3. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової 

шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього 

відшкодування.  

Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не 

встановлено договором або законом.  

При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги 

розумності і справедливості.  

6.4. Моральну шкоду не можна відшкодувати в повному обсязі, так як 

немає (і не може бути) точних критеріїв майнового виразу душевного 

болю, спокою, честі, гідності особи. Будь-яка компенсація моральної 

школи не може бути адекватною дійсним стражданням, тому будь-
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який її розмір може мати суто умовний вираз, тим більше, якщо така 

компенсація стосується юридичної особи.  

У будь-якому випадку розмір відшкодування повинен бути 

адекватним нанесеній моральній шкоді.  

 

7. Деякі особливості відшкодування моральної шкоди  

 

7.1. За моральну (немайнову) шкоду, заподіяну працівником під час 

виконання трудових обов'язків, відповідальність несе організація, з 

якою цей працівник перебуває у трудових відносинах, а останній 

відповідає перед нею в порядку регресу (статті 130, 132 - 134 КЗпП), 

якщо спеціальною нормою закону не встановлено іншого (наприклад, 

ст. 47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення").  

7.2. Відповідно до ст. 2371 КЗпП за наявності порушення прав 

працівника у сфері трудових відносин (незаконного звільнення або 

переведення, невиплати належних йому грошових сум, виконання 

робіт у небезпечних для життя і здоров'я умовах тощо), яке призвело 

до його моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і 

вимагає від нього додаткових зусиль для організації свого життя, 

обов'язок по відшкодуванню моральної (немайнової) шкоди 

покладається на власника або уповноважений ним орган незалежно 

від форми власності, виду діяльності чи галузевої належності.  

Умови відшкодування моральної (немайнової) шкоди, передбачені 

укладеним сторонами контрактом, які погіршують становище 

працівника порівняно з положеннями ст. 2371 КЗпП чи іншим 

законодавством, згідно зі ст. 9 КЗпП є недійсними.  

7.3. Стаття 1168 ЦК України передбачає, що моральна шкода, завдана 

каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, може бути 

відшкодована одноразово або шляхом здійснення щомісячних 

платежів.  

Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується її 

чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям 

(усиновленим), а також особам, які проживали з нею однією сім'єю.  
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7.4. Відповідно до ст. 56 Конституції України кожен має право на 

відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 

самоврядування моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними 

своїх повноважень.  

Питання відшкодування шкоди врегульовано ст. ст. 1173 - 1175 ЦК 

України.  

Шкода, заподіяна органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, 

посадовими або службовими особами зазначених органів, 

відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим, 

органами місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів 

та посадових і службових осіб.  

7.5. Законом України від 01.12.94 р. N 266/94-ВР "Про порядок 

відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 

органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду" (із 

змінами і доповненнями) передбачено, що відшкодуванню підлягає 

шкода, завдана громадянинові внаслідок:  

- незаконного засудження, незаконного притягнення як 

обвинуваченого, незаконного взяття і тримання під вартою, 

незаконного проведення в ході розслідування чи судового розгляду 

кримінальної справи обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту 

на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших 

процесуальних дій, що обмежують права громадян;  

- незаконного застосування адміністративного арешту чи виправних 

робіт, незаконної конфіскації майна, незаконного накладення 

штрафу;  

- незаконного проведення оперативно-розшукових заходів, 

передбачених Законами України "Про оперативно-розшукову 

діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" та іншими актами законодавства.  

Підставою для відшкодування шкоди в цих випадках є:  

- постановлення виправдувального вироку суду;  
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- закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, 

відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі 

обвинуваченого у вчиненні злочину;  

- відмови в порушенні кримінальної справи або закриття 

кримінальної справи з вищезазначених підстав;  

- закриття справи про адміністративне правопорушення.  

Право на відшкодування шкоди, завданої оперативно-розшуковими 

заходами до порушення кримінальної справи, виникає за умови, що 

протягом шести місяців після проведення таких заходів не було 

прийняте рішення про порушення за результатами цих заходів 

кримінальної справи або таке рішення було скасоване.  

Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні 

дії органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду завдали 

моральної втрати громадянинові, призвели до порушення його 

нормальних життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових 

зусиль для організації свого життя.  

Розмір моральної шкоди визначається з урахуванням обставин 

справи, але за час незаконного перебування під слідством чи судом 

він має бути не меншим одного мінімального розміру заробітної 

плати за кожен місяць перебування під слідством або судом.  

Відповідно до статті 1176 ЦК України шкода, завдана фізичній особі 

внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до 

кримінальної відповідальності, незаконного застосування як 

запобіжного заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд, 

незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного 

стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, відшкодовується 

державою у повному обсязі незалежно від вини посадових і 

службових осіб органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, 

прокуратури або суду.  

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок 

постановлення судом незаконного рішення в цивільній справі, 

відшкодовується державою в повному обсязі в разі встановлення в 

діях судді (суддів), які вплинули на постановлення незаконного 
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рішення, складу злочину за обвинувальним вироком суду, що набрав 

законної сили.  

7.6. Підприємство чи організація має право вимагати відшкодування 

моральної шкоди відповідно до ст. 23 та 1167 ЦК України, інших 

законодавчих актів (ст. 49 Закону України "Про інформацію", ст. 52 

Закону України "Про авторське право і суміжні права", ст. 10 Закону 

України "Про режим іноземного інвестування").  

За змістом частини другої статті 49 Закону України "Про 

інформацію" у справах за позовами органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування про спростування недостовірної 

інформації не підлягають задоволенню судом вимоги про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди.  

Чинне законодавство не містить вичерпного переліку обставин, за 

яких підприємство чи організація може вважати, що їй заподіяно 

моральну шкоду.  

Найбільш характерними випадками заподіяння моральної шкоди 

таким особам є поширення, у тому числі через засоби масової 

інформації, відомостей, що не відповідають дійсності або викладені 

неправдиво, які порочать їх ділову репутацію або завдають шкоди їх 

інтересам (ст. 49 Закону України "Про інформацію").  

7.7. Відповідно до чинного законодавства обов'язок відшкодування 

моральної шкоди покладений на автора інформації (фізичну особу) та 

на орган масової інформації, які несуть відповідальність виходячи із 

ступеня вини кожного з них. Оскільки без участі у справі автора - 

фізичної особи спір про відшкодування моральної школи вирішити 

неможливо, а господарському суду непідвідомчі спори за участю 

фізичних осіб, позивач може звернутися до господарського суду з 

позовом до органу масової інформації лише у тому випадку, коли цей 

орган не надав позивачеві відомостей про автора і, отже, всю вину за 

поширення відомостей, які порочать ділову репутацію, взяв на себе. 

Якщо ж позов подано лише до органу масової інформації, який 

повідомив позивача про автора, спір підлягає вирішенню загальним, а 

не господарським судом.  
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Позов, поданий до органу масової інформації та автора, також 

підлягає розгляду загальним судом (п. 1 ч. 1 ст. 24 ЦПК України).  

Прийняття рішення про відшкодування моральної шкоди, заподіяної 

поширенням відомостей, що не відповідають дійсності або викладені 

неправдиво, неможливе без їх попереднього спростування. Тому 

справи у спорах про відшкодування моральної шкоди, заподіяної 

поширенням таких відомостей, підлягають розгляду господарськими 

судами лише за умови попереднього вирішення питання про їх 

спростування у загальному суді або добровільно (у тому числі на 

вимогу заявника) особою, яка поширила відомості. Докази такого 

спростування повинні бути додані до відповідної позовної заяви.  

7.8. Орган масової інформації, його працівники та автор не 

відшкодовують моральної шкоди у випадках, передбачених ст. 42 

Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні" і ст. 48 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".  

Зокрема, редакція, журналіст не несуть відповідальності за 

публікацію відомостей, які не відповідають дійсності, принижують 

честь і гідність громадян і організацій, порушують права і законні 

інтереси громадян або являють собою зловживання свободою 

діяльності друкованих засобів масової інформації і правами 

журналіста, якщо:  

- ці відомості одержано від інформаційних агентств або від 

засновника (співзасновників);  

- вони містяться у відповіді на інформаційний запит щодо доступу до 

офіційних документів і запит щодо надання письмової або усної 

інформації, наданої відповідно до вимог Закону України "Про 

інформацію";  

- вони є дослівним відтворенням офіційних виступів посадових осіб 

державних органів, організацій і об'єднань громадян;  

- вони є дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих іншим 

друкованим засобом масової інформації з посиланням на нього;  

- в них розголошується таємниця, яка спеціально охороняється 

законом, проте ці відомості не було отримано журналістом 

незаконним шляхом.  
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Телерадіоорганізація та телерадіопрацівники не несуть 

відповідальності за розповсюдження по телебаченню і радіо даних, 

що не відповідають дійсності, у випадках:  

- якщо ці дані містились у офіційних повідомленнях;  

- якщо їх одержано від інформаційних агентств або прес-служб 

державних органів та органів об'єднань громадян;  

- якщо вони є дослівним цитуванням виступів народних депутатів, а 

також офіційних виступів посадових осіб державних органів;  

- якщо вони містилися в авторських виступах, які передаються в ефір 

без попереднього запису.  

7.9. За змістом статті 471 Закону України "Про інформацію" 

висловлення оціночних суджень, визначення яких наведено у цій 

нормі, не тягне за собою відповідальності, у тому числі й у вигляді 

відшкодування моральної шкоди. За цією ж нормою особа 

звільняється від такої відповідальності і за розголошення інформації з 

обмеженим доступом, якщо господарським судом буде встановлено, 

що ця інформація є суспільно значимою, тобто такою, яка підпадає 

під ознаки частини дев'ятої статті 30 Закону України "Про 

інформацію".  
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ТЕСТИ 

 

Тестові завдання для контролю, самоконтролю, самопідготовки 

та підготовки особового складу щодо знання законодавства 

воєнної сфери стосовно юридичної відповідальності 

військовослужбовців 

 

ВАРІАНТ 1 

 

1.В тексті Військової присяги зазначено: 

 

А) «Присягаю ніколи не зрадити Українському народові!». 

Б) «Присягаю ніколи не зрадити народу України!». 

В «Присягаю ніколи не зрадити Україні!». 

 

2. Дисциплінарне стягнення має бути накладене: 

 

А) не пізніше ніж за 5 діб від дня, коли командирові (начальникові) 

стало відомо про правопорушення, а у разі провадження службового 

розслідування - протягом місяця від дня його закінчення. 

Б) не пізніше ніж за 10 діб від дня, коли командирові (начальникові) 

стало відомо про правопорушення, а у разі провадження службового 

розслідування - протягом місяця від дня його закінчення.  

В) не пізніше ніж за 30 діб від дня, коли командирові (начальникові) 

стало відомо про правопорушення, а у разі провадження службового 

розслідування - протягом шести місяців від дня його закінчення. 

 

3. Постанова суду про накладення адміністративного стягнення 

за адміністративне корупційне правопорушення направляється 

відповідному органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування, керівникові підприємства, установи чи 

організації, державному чи виборному органу, власнику 

юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення 

питання про притягнення особи до дисциплінарної 
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відповідальності, усунення її згідно із законодавством від 

виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, 

а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього 

правопорушення у: 

 

А) у триденний строк з дня набрання нею законної сили. 

Б) у п’ятиденний строк з дня набрання нею законної сили.  

В) у десятиденний строк з дня набрання нею законної сили.  

 

4. Явно злочинні розпорядження чи накази військовослужбовець: 

 

А) зобов’язаний виконати. 

Б) зобов’язаний поставити під сумнів. 

В) не зобов’язаний виконувати. 

 

5. Збройні Сили України – це: 

 

А) військове формування, на яке відповідно до Конституції України 

покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної 

цілісності та недоторканності.  

Б) військове формування, на яке відповідно до Закону України «Про 

Збройні Сили України» покладаються оборона України, захист її 

суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.  

Б) військове формування, на яке відповідно до Наказу Міністра 

оборони покладаються оборона України, захист її суверенітету, 

територіальної цілісності та недоторканності. 

 

6. Корупційне правопорушення – це 

 

А) умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене суб'єктами 

відповідальності за корупційні правопорушення , за яке законом 

установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та 

дисциплінарну відповідальність.  
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Б) умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене суб'єктами 

відповідальності за корупційні правопорушення , за яке законом 

установлено тільки кримінальну відповідальність. 

В) умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене суб'єктами 

відповідальності за корупційні правопорушення , за яке законом 

установлено кримінальну та адміністративну відповідальність. 

 

7. Моральна шкода полягає:  

 

А) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у 

зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;у душевних 

стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною 

поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;у 

душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із 

знищенням чи пошкодженням її майна;у приниженні честі та гідності 

фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної 

особи.  

Б) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у 

зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;у душевних 

стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною 

поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;у 

душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із 

знищенням чи пошкодженням її майна. 

В) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової 

репутації фізичної або юридичної особи. 

 

8. Військовослужбовці залежно від характеру вчиненого 

правопорушення чи провини несуть: 

 

А) дисциплінарну, матеріальну, цивільно-правову та кримінальну 

відповідальність згідно із законом.  

Б) дисциплінарну, адміністративну, матеріальну,кримінальну 

відповідальність згідно із законом.  
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В) дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, цивільно-правову та 

кримінальну відповідальність згідно із законом.  

 

9. Інформація з обмеженим доступом: 

 

А) може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є 

предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю 

інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.  

Б) не може бути поширена в жодному разі. 

В) може бути поширена на обмежене коло осіб. 

 

10. За вчинення злочину військовослужбовці притягаються до 

кримінальної відповідальності: 

 

А) на загальних підставах. 

Б) спеціальним порядком, передбаченим в чинному законодавстві 

України. 
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ВАРІАНТ 2 

 

1. Військова дисципліна - це  

 

А) чітке додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, 

встановлених військовими статутами та іншим законодавством 

України 

Б) бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями 

порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим 

законодавством України.  

В) неухильне та чітке додержання всіма військовослужбовцями 

порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим 

законодавством України. 

 

2. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної 

цілісності і недоторканності покладаються на: 

 

А) Міністерство оборони України. 

Б) Збройні Сили України. 

В) Міністерство оборони України та Генеральний штаб. 

 

3. Вимаганням хабара визнається 

 

А) вимагання службовою особою хабара з погрозою вчинення або 

невчинення з використанням влади чи службового  становища дій, які 

можуть  завдати  шкоди правам чи законним інтересам того,  хто дає  

хабара,  або  умисне  створення службовою особою умов,  за яких 

особа вимушена дати хабара з метою запобігання  шкідливим  

наслідкам  щодо  своїх  прав  і   законних інтересів. 

Б) вимагання службовою особою хабара з погрозою вчинення або 

невчинення дій, які можуть  завдати  шкоди правам чи законним 

інтересам того,  хто дає  хабара; 
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В) умисне  створення службовою особою умов,  за яких особа 

вимушена дати хабара з метою запобігання  шкідливим  наслідкам  

щодо  своїх  прав  і   законних інтересів. 

 

4. Оголошувати дисциплінарні стягнення командирам у 

присутності підлеглих: 

 

А) заборонено. 

Б) дозволено. 

В) рекомендовано.  

 

5. Військова служба у Збройних Силах України та інших 

військових формуваннях, утворених відповідно до законів 

України, є  

 

А) державною службою, яка полягає в професійній діяльності 

придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, 

пов'язаній із захистом Вітчизни.  

Б) службою особливого характеру, яка полягає в професійній 

діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян 

України, пов'язаній із захистом Вітчизни.  

В) державною службою особливого характеру, яка полягає в 

професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком 

громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни.  

 

6. Корупція – це : 

 

А) надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 

протиправного використання наданих їй службових повноважень та 

пов'язаних із цим можливостей. 

Б) використання особою,наданих їй службових повноважень та 

пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної 

вигоди. 
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В) використання особою,наданих їй службових повноважень та 

пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної 

вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи 

інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 

неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи 

юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із 

цим можливостей. 

 

7. Військова посадова особа – це: 

 

А) військовослужбовець, який постійно обіймає посаду, пов’язану з 

виконанням організаційно - розпорядчих чи адміністративно-

господарських обов’язків. 

Б) військовослужбовець, який постійно чи тимчасово обіймає посаду, 

пов’язану з виконанням організаційно - розпорядчих чи 

адміністративно-господарських обов’язків, або який спеціально 

уповноважений на виконання таких обов’язків згідно законодавства. 

В) військовослужбовець, який постійно обіймає спеціальну посаду та 

виконує спеціальні обов’язки згідно законодавства. 

 

8.Для військовослужбовців Збройних сил України сумісництво та 

суміщення з іншими видами діяльності : 

 

А) заборонено; 

А) без обмежень; 

В) заборонено займатися іншою оплачуваною або підприємницькою 

діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, 

медичної практики, інструкторської та суддівської практики із 

спорту. 
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9. До відповідальності за висловлення оціночних суджень: 

 

А) може бути притягнутий будь-хто.  

Б) ніхто не може бути притягнутий.  

 

10. Особи, які є суб'єктами відповідальності за корупційні 

правопорушення, можуть приймати дарунки, які відповідають 

загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, 

якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує: 

 

А) 45 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день 

прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких 

дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, - 

однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 

поточного року. 

Б) 75 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день 

прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких 

дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, - 

однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 

поточного року. 

В) 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день 

прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких 

дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, - 

однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 

поточного року. 
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ВАРІАНТ 3 

 

1. Права і свободи людини і громадянина захищаються: 

 

А) Судом.  

Б) Прокуратурою. 

В) Службою безпеки України. 

 

2. Хабарем у значному розмірі вважається такий, що 

 

А) у п'ять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян. 

Б) у десять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян. 

В) у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян. 

 

3. Дисциплінарне стягнення виконується: 

 

А) негайно, а у виняткових випадках - не пізніше ніж за три місяці від 

дня його накладення. Після закінчення зазначеного строку стягнення 

не виконується, а лише заноситься до службової картки 

військовослужбовця.  

Б) не пізніше ніж за шість місяців від дня його накладення. Після 

закінчення зазначеного строку стягнення не виконується, а лише 

заноситься до службової картки військовослужбовця. 

В) негайно, а у виняткових випадках - не пізніше ніж за два місяці від 

дня його накладення. Після закінчення зазначеного строку стягнення 

не виконується, а лише заноситься до службової картки 

військовослужбовця. 
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4. Військовими злочинами визнаються: 

 

А) злочини проти встановленого законодавством порядку несення 

або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, 

а також військовозобов'язаними під час проходження ними 

навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів. 

Б) злочини проти встановленого законодавством порядку несення або 

проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями. 

В) злочини проти встановленого законодавством порядку несення або 

проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, 

військовозобов'язаними під час проходження ними навчальних (чи 

перевірних) або спеціальних зборів, а також громадянами України на 

території військового формування. 

 

5. Непокора – це : 

 

А) відкрита або таємна відмова виконати наказ начальника, а також 

інше умисне невиконання наказу. 

Б) таємна відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне 

невиконання наказу. 

В)відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне 

невиконання наказу.  

 

6. Військовослужбовці під час виконання службових обов'язків: 

 

А) мають право застосовувати заходи фізичного впливу, а також 

носити, зберігати та застосовувати спеціальні засоби, зброю в 

порядку, встановленому законодавством.  

Б) не мають права застосовувати заходи фізичного впливу, носити, 

зберігати та застосовувати спеціальні засоби, зброю. 

В) мають право застосовувати заходи фізичного впливу, але не мають 

право носити, зберігати та застосовувати спеціальні засоби та зброю. 
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7. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є: 

 

А) військовослужбовці та військовозобов’язані під час проходження 

зборів Збройних Сил України та інших утворених відповідно до 

законів військових формувань. 

Б) військові службові особи Збройних Сил України та інших 

утворених відповідно до законів військових формувань. 

В) військові посадові особи Збройних Сил України та інших 

утворених відповідно до законів військових формувань. 

 

8. Військове майно – це: 

 

А) майно, закріплене за відповідними військовими частинами. До 

нього належать: всі види озброєння, бойова та інша техніка, 

боєприпаси, паливно-мастильні матеріали; 

Б) державне майно, закріплене за відповідними військовими 

частинами. До нього належать: всі види озброєння, бойова та інша 

техніка, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, продовольство, 

технічне, аеродромне, шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, 

медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне та інше майно, а 

також кошти. 

В) державне майно, закріплене за відповідними військовими 

частинами. До нього належать: всі види озброєння, бойова та інша 

техніка, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, продовольство, 

технічне, аеродромне, шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, 

медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне та інше майно. 

 

9. Військовослужбовці, на яких накладається дисциплінарне 

стягнення за вчинене правопорушення: 

 

А) не звільняються від матеріальної та цивільно-правової 

відповідальності за ці правопорушення.  

Б) звільняються від матеріальної та цивільно-правової 

відповідальності за ці правопорушення.. 
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10. Під місячним грошовим забезпеченням офіцерського 

(начальницького) складу і військовослужбовців, які проходять 

службу за контрактом, слід розуміти: 

 

А) посадовий оклад разом з окладом за військове (спеціальне) звання, 

а військовослужбовців строкової військової служби - посадовий 

оклад.  

Б) посадовий оклад.  

В) посадовий оклад разом з окладом за військове (спеціальне) звання 

і процентною надбавкою за вислугу років, а військовослужбовців 

строкової військової служби - посадовий оклад.  
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Відповіді на тестові завдання для контролю, самоконтролю, 

самопідготовки та підготовки особового складу щодо знання 

законодавства воєнної сфери стосовно юридичної 

відповідальності військовослужбовців 

 

ВАРІАНТ 1 

1.В тексті Військової присяги зазначено: 

А) «Присягаю ніколи не зрадити Українському 

народові!».(Військова присяга) 

Б) «Присягаю ніколи не зрадити народу України!». 

В «Присягаю ніколи не зрадити Україні!». 

2. Дисциплінарне стягнення має бути накладене: 

А) не пізніше ніж за 5 діб від дня, коли командирові (начальникові) 

стало відомо про правопорушення, а у разі провадження службового 

розслідування - протягом місяця від дня його закінчення. 

Б) не пізніше ніж за 10 діб від дня, коли командирові (начальникові) 

стало відомо про правопорушення, а у разі провадження службового 

розслідування - протягом місяця від дня його закінчення. (ст. 87 

Дисциплінарного Статуту Збройних Сил України) 

В) не пізніше ніж за 30 діб від дня, коли командирові (начальникові) 

стало відомо про правопорушення, а у разі провадження службового 

розслідування - протягом шести місяців від дня його закінчення. 

3. Постанова суду про накладення адміністративного стягнення 

за адміністративне корупційне правопорушення направляється 

відповідному органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування, керівникові підприємства, установи чи 

організації, державному чи виборному органу, власнику 

юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення 

питання про притягнення особи до дисциплінарної 

відповідальності, усунення її згідно із законодавством від 

виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, 

а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього 

правопорушення у: 

А) у триденний строк з дня набрання нею законної сили;( ч. 6 

ст. 285 КУпАП) 
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Б) у п’ятиденний строк з дня набрання нею законної сили;  

В) у десятиденний строк з дня набрання нею законної сили.  

4. Явно злочинні розпорядження чи накази військовослужбовець: 

А) зобов’язаний виконати. 

Б) зобов’язаний поставити під сумнів. 

В) не зобов’язаний виконувати. (ст.60 Конституції України)  

5. Збройні Сили України – це: 

А) військове формування, на яке відповідно до Конституції України 

покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної 

цілісності та недоторканності. (ст. 1 Статуту Внутрішньої служби 

Збройних Сил України) 

Б) військове формування, на яке відповідно до Закону України «Про 

Збройні Сили України» покладаються оборона України, захист її 

суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.  

Б) військове формування, на яке відповідно до Наказу Міністра 

оборони покладаються оборона України, захист її суверенітету, 

територіальної цілісності та недоторканності. 

6. Корупційне правопорушення – це 

А) умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене суб'єктами 

відповідальності за корупційні правопорушення , за яке законом 

установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та 

дисциплінарну відповідальність; ;(ст. 1 ЗУ «Про засади запобігання 

і протидії корупції») 

Б) умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене суб'єктами 

відповідальності за корупційні правопорушення , за яке законом 

установлено тільки кримінальну відповідальність. 

В) умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене суб'єктами 

відповідальності за корупційні правопорушення , за яке законом 

установлено кримінальну та адміністративну відповідальність. 

7. Моральна шкода полягає:  

А) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у 

зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;у душевних 

стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною 

поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;у 
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душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із 

знищенням чи пошкодженням її майна;у приниженні честі та гідності 

фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної 

особи; (ст. 23 Цивільного кодексу України) 

Б) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у 

зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;у душевних 

стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною 

поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;у 

душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із 

знищенням чи пошкодженням її майна; 

В) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової 

репутації фізичної або юридичної особи. 

8. Військовослужбовці залежно від характеру вчиненого 

правопорушення чи провини несуть: 

А) дисциплінарну, матеріальну, цивільно-правову та кримінальну 

відповідальність згідно із законом.  

Б) дисциплінарну, адміністративну, матеріальну,кримінальну 

відповідальність згідно із законом.  

В) дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, цивільно-правову та 

кримінальну відповідальність згідно із законом. (ст. 26 Статуту 

Внутрішньої служби Збройних Сил України) 

9. Інформація з обмеженим доступом: 

А) може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є 

предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю 

інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. (ст. 29 

Закону України «Про інформацію»)  

Б) не може бути поширена в жодному разі; 

В) може бути поширена на обмежене коло осіб 

10. За вчинення злочину військовослужбовці притягаються до 

кримінальної відповідальності: 

А) на загальних підставах. (ст. 26 Статуту Внутрішньої служби 

Збройних Сил України) 

Б) спеціальним порядком, передбаченим в чинному законодавстві 

України. 
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ВАРІАНТ 2 

1. Військова дисципліна - це  

А) чітке додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, 

встановлених військовими статутами та іншим законодавством 

України 

Б) бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями 

порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим 

законодавством України (ст. 1 Дисциплінарного Статуту Збройних 

Сил України) 

В) неухильне та чітке додержання всіма військовослужбовцями 

порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим 

законодавством України 

2. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної 

цілісності і недоторканності покладаються на: 

А) Міністерство оборони України. 

Б) Збройні Сили України. (Ст. 17 Конституції України) 

В) Міністерство оборони України та Генеральний штаб. 

3. Вимаганням хабара визнається 

А) вимагання службовою особою хабара з погрозою вчинення або 

невчинення з використанням влади чи службового  становища дій, які 

можуть  завдати  шкоди правам чи законним інтересам того,  хто дає  

хабара,  або  умисне  створення службовою особою умов,  за яких 

особа вимушена дати хабара з метою запобігання  шкідливим  

наслідкам  щодо  своїх  прав  і   законних інтересів;(ст. 368 

Кримінального кодексу України) 

Б) вимагання службовою особою хабара з погрозою вчинення або 

невчинення дій, які можуть  завдати  шкоди правам чи законним 

інтересам того,  хто дає  хабара; 

В) умисне  створення службовою особою умов,  за яких особа 

вимушена дати хабара з метою запобігання  шкідливим  наслідкам  

щодо  своїх  прав  і   законних інтересів. 

4. Оголошувати дисциплінарні стягнення командирам у 

присутності підлеглих: 
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А) заборонено. (ст. 97 Дисциплінарного Статуту Збройних Сил 

України) 

Б) дозволено. 

В) рекомендовано.  

5. Військова служба у Збройних Силах України та інших 

військових формуваннях, утворених відповідно до законів 

України, є  

А) державною службою, яка полягає в професійній діяльності 

придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, 

пов'язаній із захистом Вітчизни.  

Б) службою особливого характеру, яка полягає в професійній 

діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян 

України, пов'язаній із захистом Вітчизни.  

В) державною службою особливого характеру, яка полягає в 

професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком 

громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни. (ст. 3 Статуту 

Внутрішньої служби Збройних Сил України) 

6. Корупція – це : 

А) надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 

протиправного використання наданих їй службових повноважень та 

пов'язаних із цим можливостей. 

Б) використання особою,наданих їй службових повноважень та 

пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної 

вигоди; 

В) використання особою,наданих їй службових повноважень та 

пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної 

вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи 

інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 

неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи 

юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із 

цим можливостей;(ст. 1 ЗУ «Про засади запобігання і протидії 

корупції») 
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7. Військова посадова особа – це: 

А) військовослужбовець, який постійно обіймає посаду, пов’язану з 

виконанням організаційно - розпорядчих чи адміністративно-

господарських обов’язків; 

Б) військовослужбовець, який постійно чи тимчасово обіймає посаду, 

пов’язану з виконанням організаційно - розпорядчих чи 

адміністративно-господарських обов’язків, або який спеціально 

уповноважений на виконання таких обов’язків згідно 

законодавства;(Наказ Міністра оборони України від 08.11.2011 № 

686 Інструкція про порядок надання доповідей і донесень про 

злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні 

корупційні правопорушення, грубі порушення військової 

дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та 

Збройних Силах України») 

В) військовослужбовець, який постійно обіймає спеціальну посаду та 

виконує спеціальні обов’язки згідно законодавства. 

8.Для військовослужбовців Збройних сил України сумісництво та 

суміщення з іншими видами діяльності : 

А) заборонено; 

А) без обмежень; 

В) заборонено займатися іншою оплачуваною або підприємницькою 

діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, 

медичної практики, інструкторської та суддівської практики із 

спорту).( п. 1 ч.1 ст. 7 ЗУ «Про засади запобігання і протидії 

корупції») 

9. До відповідальності за висловлення оціночних суджень: 

А) може бути притягнутий будь-хто;  

Б) ніхто не може бути притягнутий. (ст. 30 Закону України «Про 

інформацію») 

10. Особи, які є суб'єктами відповідальності за корупційні 

правопорушення, можуть приймати дарунки, які відповідають 

загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, 

якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує: 
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А) 45 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день 

прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких 

дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, - 

однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 

поточного року. 

Б) 75 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день 

прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких 

дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, - 

однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 

поточного року; 

В) 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день 

прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких 

дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, - 

однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 

поточного року;(ст. 8 ЗУ «Про засади запобігання і протидії 

корупції») 

 

ВАРІАНТ 3 

1. Права і свободи людини і громадянина захищаються: 

А) Судом. (ст. 55Конституції України). 

Б) Прокуратурою. 

В) Службою безпеки України. 

2. Хабарем у значному розмірі вважається такий, що 

А) у п'ять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян;(ст. 368 Кримінального кодексу України) 

Б) у десять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян; 

В) у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян. 

3. Дисциплінарне стягнення виконується: 

А) негайно, а у виняткових випадках - не пізніше ніж за три місяці від 

дня його накладення. Після закінчення зазначеного строку стягнення 

не виконується, а лише заноситься до службової картки 



296 

 

військовослужбовця. (ст. 96 Дисциплінарного Статуту Збройних 

Сил України) 

Б) не пізніше ніж за шість місяців від дня його накладення. Після 

закінчення зазначеного строку стягнення не виконується, а лише 

заноситься до службової картки військовослужбовця. 

В) негайно, а у виняткових випадках - не пізніше ніж за два місяці від 

дня його накладення. Після закінчення зазначеного строку стягнення 

не виконується, а лише заноситься до службової картки 

військовослужбовця. 

4. Військовими злочинами визнаються: 

А) злочини проти встановленого законодавством порядку несення 

або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, 

а також військовозобов'язаними під час проходження ними 

навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів;(ст. 401 

Кримінального кодексу України) 

Б) злочини проти встановленого законодавством порядку несення або 

проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями; 

В) злочини проти встановленого законодавством порядку несення або 

проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, 

військовозобов'язаними під час проходження ними навчальних (чи 

перевірних) або спеціальних зборів, а також громадянами України на 

території військового формування. 

5. Непокора – це : 

А) відкрита або таємна відмова виконати наказ начальника, а також 

інше умисне невиконання наказу; 

Б) таємна відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне 

невиконання наказу; 

В)відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне 

невиконання наказу. ;(ст. 402 Кримінального кодексу України) 

6. Військовослужбовці під час виконання службових обов'язків: 

А) мають право застосовувати заходи фізичного впливу, а також 

носити, зберігати та застосовувати спеціальні засоби, зброю в 

порядку, встановленому законодавством. (ст. 20 Статуту 

Внутрішньої служби Збройних Сил України) 
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Б) не мають права застосовувати заходи фізичного впливу, носити, 

зберігати та застосовувати спеціальні засоби, зброю. 

В) мають право застосовувати заходи фізичного впливу, але не мають 

право носити, зберігати та застосовувати спеціальні засоби та зброю. 

7. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є: 

А) військовослужбовці та військовозобов’язані під час проходження 

зборів Збройних Сил України та інших утворених відповідно до 

законів військових формувань. 

Б) військові службові особи Збройних Сил України та інших 

утворених відповідно до законів військових формувань; 

В) військові посадові особи Збройних Сил України та інших 

утворених відповідно до законів військових формувань;( пп. г п. 1 ч. 

1 ст. 4 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»)  

8. Військове майно – це: 

А) майно, закріплене за відповідними військовими частинами. До 

нього належать: всі види озброєння, бойова та інша техніка, 

боєприпаси, паливно-мастильні матеріали; 

Б) державне майно, закріплене за відповідними військовими 

частинами. До нього належать: всі види озброєння, бойова та інша 

техніка, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, продовольство, 

технічне, аеродромне, шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, 

медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне та інше майно, а 

також кошти.(ст. 2 Положення про матеріальну відповідальність 

військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі) 

В) державне майно, закріплене за відповідними військовими 

частинами. До нього належать: всі види озброєння, бойова та інша 

техніка, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, продовольство, 

технічне, аеродромне, шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, 

медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне та інше майно. 

9. Військовослужбовці, на яких накладається дисциплінарне 

стягнення за вчинене правопорушення: 

А) не звільняються від матеріальної та цивільно-правової 

відповідальності за ці правопорушення. (ст. 26 Статуту Внутрішньої 

служби Збройних Сил України) 
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Б) звільняються від матеріальної та цивільно-правової 

відповідальності за ці правопорушення.. 

10. Під місячним грошовим забезпеченням офіцерського 

(начальницького) складу і військовослужбовців, які проходять 

службу за контрактом, слід розуміти: 

А) посадовий оклад разом з окладом за військове (спеціальне) звання, 

а військовослужбовців строкової військової служби - посадовий 

оклад.  

Б) посадовий оклад.  

В) посадовий оклад разом з окладом за військове (спеціальне) звання 

і процентною надбавкою за вислугу років, а військовослужбовців 

строкової військової служби - посадовий оклад. (ст. 25 Положення 

про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, 

заподіяну державі) 

 

Відповіді: 

 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

А Б А 

Б Б А 

А А А 

В А А 

А В В 

А В А 

А Б В 

В В Б 

А Б А 

А В В 
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