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судового наказу. Особливістю наказного провадження є спрощена 
процедура розгляду вимог заявника без виклику сторін, кінцевим 
результатом якого є винесення судового рішення. Але інститут нака-
зного провадження має свої недоліки, тому його треба вдосконалю-
вати для більш ефективного судового розгляду. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЗАХИСТУ 
ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

В УКРАЇНІ 

В сучасній Європейській Україні всі форми власності є однаково 
цінними. Відповідно кожен суб’єкт права власності: держава, терито-
ріальна громада, фізичні особи, незалежно від громадянства, юриди-
чні особи – користуються рівним правом захисту власності. 

На погляд В. В. Галунька, серед суб’єктів публічного адміністру-
вання найбільший вклад в адміністративно-правовий захист права 
власності вносять такі органи виконавчої влади: 1) МВС України;  
2) Держкомпідприємництво (з 24.12.2014 реорганізована в Державну 
регуляторну службу України (ДРС), 3) Антимонопольний комітет 
України, 4) Державна виконавча служба України та підпорядковані 
їм на місцях органи і посадові особи [1, с. 214–223]. Цілком поділяючи 
висновок, щодо розуміння поняття «адміністративно-правовий за-
хист», як «…організаційно-правову діяльність органів публічної ад-
міністрації, яка здійснюється на основі адміністративно-правових 
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норм, підкріплена системою правових гарантій; сутністю якої є за-
безпечення та захист за допомогою правових засобів прав осіб від 
протиправних діянь з притягненням правопорушників до юридичної 
відповідальності» [2, с. 121], доцільно визначити саме правові засоби 
адміністративно-правового захисту порушень прав осіб, зокрема на 
приватну власність. 

Представляється, що суб’єкти та форми адміністративно-право-
вого захисту приватної власності нерозривно пов’язані, оскільки ад-
міністративно-правовий захист приватної власності здійснюється у 
певних формах. На думку І. М. Риженко, форми адміністративно-
правового захисту права власності суб’єктів господарювання можна 
поділити на загальні та спеціальні.  

До загальних форм у сфері захисту права власності суб'єктів гос-
подарювання належать: а) видання нормативних актів управління; 
б) видання індивідуальних адміністративних актів управління; 
в) укладення адміністративних договорів. 

До спеціальних форм забезпечення захисту права власності су-
б'єктів господарювання відноситься виконання, дотримання та ви-
користання. 

Виконання – це реалізація зобов'язуючих адміністративно-пра-
вових норм, що проявляється в активних діях суб'єктів права власно-
сті, та осіб, які на нього посягають, що здійснюється ними незалежно 
від їхнього бажання, а в силу виконання своїх юридичних обов'язків. 

Дотримання – це форма реалізації забороняючих адміністратив-
но-правових норм, коли суб'єктам та об'єктам адміністративно-
правового захисту права власності суб'єктів господарювання забо-
ронено здійснювати недозволені дії. 

Використання – це форма реалізації уповноважуючих адмініст-
ративно-правових норм, коли суб'єкти та об'єкти адміністративно-
правових відносин за власним бажанням використовують можливо-
сті, надані йому адміністративно-правовою нормою. 

Видання нормативних актів суб'єктами публічного адміністру-
вання з метою захисту права власності суб'єктів господарювання – 
це владна підзаконна розпорядча діяльність суб'єктів публічного 
адміністрування, яка спрямована на виконання законів України 
шляхом видання актів адміністрування[3]. 

Акт адміністрування у сфері захисту права власності суб'єктів 
господарювання – це офіційний припис суб'єктів публічного управ-
ління, який прийнятий на основі та по виконанню законів в порядку 
одностороннього волевиявлення в межах режиму законності з доде-
ржанням відповідної процедури і форми та тягне за собою певні 
юридичні наслідки. 
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Отже, MBC України та його структурні підрозділи, Антимонопо-
льний комітет України, Міністерство юстиції України, ДРС, Державна 
фіскальна служба України та інші державні установи з метою захисту 
права власності суб'єктів господарювання постійно використовують 
таку форму адміністративно-правового захисту суб'єктів господарю-
вання, як видання нормативних актів (наказів) тобто актів адмініст-
рування на підстав нормативно-правових актів держави та складан-
ня адміністративних договорів з суб’єктом господарювання. Видання 
суб'єктами публічного адміністрування індивідуальних актів є не-
від'ємною основною складовою формою забезпечення захисту права 
власності суб'єктів господарювання. 

Важливою складовою механізму адміністративно-правового за-
хисту приватної власності є примусове виконання судових рішень та 
рішень інших органів (посадових осіб), спрямованих на відновлення 
порушених прав власності, що відбувається відповідно до законів 
України «Про виконавче провадження», закону України «Про органи 
та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рі-
шень інших органів» [4; 5]. Завданням органів державної виконавчої 
служби та приватних виконавців є своєчасне, повне і неупереджене 
виконання рішень, примусове виконання яких передбачено законом. 
Серед заходів примусового виконання рішень, які здійснюються з 
метою захисту приватної власності, можна назвати: звернення стяг-
нення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпора-
тивні права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інте-
лектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) 
боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або на-
лежать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно 
з іншими особами; звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, 
стипендію та інший дохід боржника; вилучення в боржника і пере-
дача стягувачу предметів, зазначених у рішенні тощо. 

Відносини приватної власності характеризуються наявністю 
двох сторін, з одного боку – це власник, що має право здійснювати 
володіння, користування та розпорядження належними йому 
об’єктами права власності, з іншого боку необмежене коло осіб, які 
мають утримуватися від порушення його права власності. Одночасно 
Конституція України у статті 41 зазначає, що ніхто не може бути 
протиправно позбавлений права власності, право приватної власно-
сті є непорушним, а також те, що використання власності не може 
завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам 
суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості зем-
лі. Власник має право забезпечення непорушності права власності та 
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обов’язок не допускати використання об’єктів свого права власності 
на шкоду громадянам, суспільству та довкіллю. Власник може здійс-
нювати примусові заходи щодо осіб, які порушують його повнова-
ження в тій мірі, в якій це необхідно для відновлення правопорядку 
власності, та цей примус власника є обмеженим з точки зору не вчи-
нення правопорушення самим власником-підприємцем. 

Висновок. Враховуючи розвиток ринкових умов господарювання 
та важливість створення сучасних умов для стабільної і ефективної 
підприємницької діяльності в країні, пропоную під сучасними адмі-
ністративно-правовими засобами захисту приватної власності розу-
міти юридичну діяльність, що знаходить свій прояв в застосуванні 
наступних форм: а) адміністративна діяльність з захисту, тобто ви-
дання та виконання індивідуальних актів адміністрування уповно-
важених державою суб’єктів, складання адміністративних договорів 
на підставі закону; б) судовий захист в порядку адміністративного 
судочинства; в) визначні державою адміністративні засоби самоза-
хисту фізичної особи підприємця вибрані за власним бажанням та 
власний рахунок (наприклад, індивідуальний захист системи інфор-
мації, тощо). Застосовуючи заходи адміністративно-правового захис-
ту суб’єкт господарювання відновлює законність і правопорядок у 
праві використання приватної власності в державі. 
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