
3Начно 3ни:1ити оснонні нимоІ'И ;ю І<..ІІієнтін. ЧиVІ Gі..ІІhІІІе 1с1ієнтін Gанк 

33.-ІуЧИТh, ТИ\1бі;ІhІІІі рИЯ1КИ <.:ІІОЖИНЧИХ І<реіІИТіН. lflo() у6е3ІІеЧИТИ себе 
ні;( Ію;ш.-ІhІІІИХ ІІроб;Іем, банки-кре;штори нстанош1юкпn не;н1кі ІІро

uентні ставки на споживчий кредит, шо для них є невеликою гарантією 

повернення основної частини крелпу і компенсацією ризику, так як 

по .аа ному nи.ау кре.аитушшпя шrпадки непогашення кре.аиту пайбі.1ьш 

часті. А1е ризики при тако~tу кре.аиті с пе ті1ьки у кре.аитора, а й по

шча.lьІшка. У першу чергу, догоnір споживчого кредиту може бути пе 
30НС1\1 <<ІІр(НОрИМ>>, 1 І(е ІІрИ:Ш(ЧИТh іЮ ТОІ"О, 11~0 ІІ(ВИЧаJІhНИК не ТІ..ІІhІ<И 

НИІІ;шчує ОСНОННУ суму GорІ'У, а 3Н<ІЧНО ІІерСІІ;шчуt-: :ш рахунок І ІрИХОна

НИХ процентних ставок. 
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ТТаніоІІ<LІІ.ІІИ И уІІіверс~ІТет -<•О,(есІ.ка юри,LИЧІІіl ака,(е\ІіЯ», 

аспірант кафсдрп шші1ьпоrо праnа 

ОКР~:МІ РИСИ КОJШКТОРСЬКОЇ ДІЯJІЬІІОСТІ 

В УКРАІНІ 

В україпсько:иу ·:шкопо.ааnстnі пе nстапоnлепі юри.аичпо тер~tіІш що 

ТаКС «КО.-ІеІ<'І'Ор>), «КО.-ІеКТОр<.:І->Ка КОМІІаНі}І>>, <<І<ШІСКТОрСhІ<і ІІОС.-ІУІ'И>). Не 

Mat-: НИЧерІІНОП) ІІерСJІіку ІІОС.-ІуІ; ИКі VIOЖYTh Н3іШН3ТИ КО.-ІеІ<ТОрИ. Ті;ІhІ<И 

у проекті 'Закону України <<Про заборону надання ко.1екторських послуг 

шодо фізичних осіб-боржнию> автори частково ню.tага .. 1ись на законо
.аавчо:му рівні визначити поняття, шо саме собою представ .. 1яють <<КО
.lекторські послуги•>. 

Ві.апоnі.апо .ао nишепаnе.аепого проекту .Закону України. ко.lек

торсnкі ІІО<.:JІУП1 - Іюс;І)ТИ, }ІКі юри;шчна чи фія1чна особа, }ІКа не t-: 

кремпором у нііІІІОНіJ·tноVІу ІJЮІІІОНО\1У 3о6он\І3анні, на;(аt-: крс;штору 

у сприянні що.ао вчинення боржнико:v~ .аій із сшшти простроченої за

боргованості за грошошв.пr зобов'язаннями ш .. 1яхом усного, письмо
вого (також з використання:\'І електронного чи іншого засобу зв'язку) 

спі1куnашш з ІІИ~f, ч.тІепами його сім'ї та іншими ро.аичами, його ро

бото.ааnце:~л, та іншими особа~ш, які мають DILliШ па нього [3] . .Jo 
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І<ОJІе КТОрСhКИХ ІІОСJІУІ' НС Ні ilHOC$.1ThC~I ІЮС;ІуІ'И, ~І Кі І Н)Н '$.13а Ні 3 фактори Н-

1'01\1, 1 на;(аННИVІ ЮрИ!(І--ІЧНИХ ІІОСJІУІ' llli[ час ІІеННОГО CYJ(OHOI'O рол:.ІІ~Щу. 
Пі;( ІІОН~ІТПІМ «KOJІeKTOpChKa КОМІІаНі~І»- VІОЖСІ\10 p031"JI!-IJ(aTИ уста

НОВу, що надає пос.1уги на території України. 

Дія.1ьність колекторських компаній завжд:и пов'язана з розвитком 

кре;:rипrого ринку n країні та розширенням комерційних бапкіn, інши
ми кредитними устапоnю-ш сnосї дія.1ьrrості шодо nи;:rачі позик, n то:му 
числі й фізичrш11 особам. 

В УкраЇні І<ОJІеКТЩ1СhІ<і І<ОVІІІаніЇ аКТИННО ІІОЧа.,ІИ р03НИНаТІ1С!-І НІ І ері

ОЛ фі на неоної кри:н1, 3 200R року, не3нажаючи на те. ІІ(О ІІСрІІІі устанон11, 
які надавали подібні послуги, існувалr на фінансовому ринку країни 

ше на початку 90-х років. Професійні колекторські компанії почал:и 

J'яплятися у 2СЮ6 poui. Переnажпа більшість з пих були стnорепі па базі 
структурних підрозділів, що "Займалися роботою 3 поnерпеппя боргіn 

банкам з іпоземним капіта.1ом, які й принесли ідею продажу боргіn. 
]4, с. 50]. 

На ChOIX)}(Hi Н УкраЇні }(it:: Ні}( 100 ;LO 200 КШІСКТЩ1СhІ<ИХ І<О\1ІШНіЙ. 
)Кертвами тиску колекторів стал:и тисячі гро:ма;:rян Україні. 3 правової 
позиuії те, що роб:иться колектора:ми суперечить закона:м України та 

суспільній :моралі в uілому. 

У переnажпій бL1ьшості nипадкіn ко.1екторська компанія ;:ric nід іме
ні банку па підетаnі ;:roгonopy ;:rору-чеппя, комісії або падапня послуг Ja 
ІІСІ)ІІУ ВИІІ<іІ'ОрО)(у. 

БаІІК І ІрИ ІІа;tаІІІІі KOJICKTOpy ІІрава ВЧИШІТИ ІІСВІІі ЮрИ)(ИЧІІі }(іЇ ЩО}(О 
СТ$.ІІ'НСНЮІ 3 боржника 3аборгонаності ІІСJ1СN1Є також колектору інфор

мацію ІІ(ОJ(О кліt-:нта-боржника. Виникає 11итанни: чи :шконна ;rі~ІJІnністn 

коле ктореnких коVІІшній юаІ'сиі, ик1но не існуt-: 3акону, ~І кий би нрсІ·у

льовував їхню дія.1ьність'? ЦивL1ьне законодавство України передбачає 

лише викуп боргів шляхом укла;:rання договору факторинг)~ Відпові;:rно 

до у1юn догоnору факторингу (фіпапсуnашrя пі;:r nідступлеrшя праnа 

гротоnої nимоги) одна сторопа (фактор) передас або Jобоn'яJусться 

передати грашоnі кошти n розпорядження другої сторопи (кліспта) за 
11;шту (у Gулn-~ІІ<ИЙІІсрслGачений J(ОІ'ОІ-юром с1юсіG), а к.Ііt-:нт ні;rстуІІаt-: 

aGo :юGон\І3УЄТhСИ Ні}(СТУІІИТИ фактороні СНОЕ ІІрано 1110ІІІОНОЇ НИ\10111 
до третьої особи (боржника). Тобто ко.1екторська компанія викупає у 

банку борг :к.1ієнта банку, але не бітrьше, тому це аж ніяк не дозво.1яє 

чинити праnоnий хаос та беJзакоrшя. 

На практплі боржник або юага.1і не поnі;:rомлясться про те, що борг 

продано колекторам, або ділrасться про це nже при роботі колектор
сnкої ком1шнії (:1 л1стінок, тс;Ісфонних ро3мон тоІІ(о), у рі,Іtкісних ни
Ішлках 11 ~ІС hMOHO (і ТО Н іlОіШТКаХ }(О КО ІІ іЇ 11030ННОЇ 3а~І НИ І ІрО СТ!-ІІ'НС Н Н!-1 

суми боргу). 

Конституція України, яка є першоджерелом держав:и, ніде не зга

дує про підстави ;:тя дія.1ьності колекторських компаній. Її положення 
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<.:ІІр}ІМОІШНl на 3<ІХИСТ ЧС<.:Тl та lliiHOCТl I"J)OMaJ(}IH 1 :шкрlІІ.·ІЮЮТh HCMO)ICH1-

HiCTh Н1]1)'ЧаНН}І НО<.:ОбИСТС ЖИТПІ.·ІЮJ(ИНИ III.·I}IXOVI р(ВІІОН<.:ЮJ(ЖСНН}І І ІрО 

неї конфі;(сн ІІі і1 ної і нфорVІаІ ~ії. l 1, 27 j. ВсJІ и кі 11 итан Н}І ;ю ко;Іскторі н ни

никають з боку експертів в га.:Jузі кри:\tіна.rІьного права. У J:аному випа.J:

ку :\ІОВа й.J:е про порушення дія .. 1ьності колекторських компаній о.J:разу 
цекі:Jькох статей Криміна.:JьІюго коцексу України. По-перше, ue стосу
сться статті 127 Кри:иіпального коJ:ексу України, яка nстапоn.:Jюс, що 
катуnання:и с при:\tус потерпілого чи іншої особи nчипити дії, що супер
счатh ЇХ НШІі, у ТО\1)' ЧИС .. Іі ОТрИ\13ТИ ні)1 HhOI'O або ін ІІІ ОЇ особи HiJ10MOCTi. 

Також ник.;н1кає ІІитанюІ стат'І'}І 335 ККУ, ика нстаношІюt-: ні;(ІЮ

віда .. lьність за примушування чи невиконання циві..1ьно-правових 

зобов'язань, тобто ви:v~ога виконати чи не виконати J:оговір, угоJ:и чи 

інше uиві..1ьно-правове зобов'язання з погрозою наси .. 1ьства наJ: потер
пі..lИ:\f або його б.:JИ3ЬКІН1И роJ:ичами. Зро3умі..1о, n діях ко.:Jекторських 
ко:\шапій nідстежусться ск.:Jад J:аІюго 3..lочипу, бо сnої:\ш постійними 
~ІИСТ<І\ІИ. j(3HiHK<l\IИ та Ні3ИТаVІИ НОНИ ІІрИ\ІУІІІУКПh борЖНИКа р(Врахо

нунаТИС}І 110 крс,т(итниVІ :юбон\І3аНН}ІМ. Якщо 11роанш1і3унати .іІі}ІJІhністh 

ко .. 1екторів, а ca:\'re :\'ІеН1J:И та способ:и їх J:іюІьності, то :v~ожна з упевне
ністю говорити про порушення ще оJ:нієї статті ККУ, статті 189 <<ЗJ::ир
ництво)>. llя стаття встанов .. 1ює віJ:повідальність за загроз .. 1иві ВІІ:\'Іог:и 
пере.J:ачі чужого :\tайпа, грошей, іпш1н1 особа:\t, шо бе 3умошю с непри

пустимим n J:е:\юкратичній, правоnій J:epжani [2, с. 189; 335]. 
В ІІаІІІ час ІІЩ1V1 и КоІІ<.:титуІ (іЇ України та Іlи віJІІ,ІюІ·о К(нсксу УкраЇІІ и 

IILC 11 і ХТО ІІС Ні,Т( \11 і ll}lll, '\а КО ІІ \l<lC ОіІІІ<І КО ІІУ <.: ИJІУ ,ТІ,. І }І всіх: }ІК ,:1.1 }І ба І І Ку, так 

і Jl,.ll}l кш1сктора. і Jl,.ll}l боржІІика. 3І'ііLІЮ :> КоІІСППУІІісю УкраЇІІИ ІІС J(О
ІІу<.:каt;тhС}І :1бИр<ІННИ, 3бсріІ-аНН}І, НИКЩН1СП1НН}І та ІІОІІІЩ)СНН}І КОНфі

)LСНІ(іtіноЇ інфорVІ<ІІІіЇ І ІрО особу бс3 іиі :1П)іН1, кріVІ НИІІ<ІіІКіН, НІНН<ІЧСНИХ 

законом, і .. 1ише в інтересах націона .. 1ьної безпеки, економічного до
бробуту та прав .. lю..::Іини. При процажі банко:\t боргу ко .. 1екторюt на дані 
праnа уnаги ніхто не зnертас, хоча ст. 1076 Циnі:JьІюго кодексу України 
nстаноnлено, шо банк гарантус тас:иницю бапкіnського рахунку, опе
рацій за рахунком і nі.J:о:\юстей про кліснта. При uьо:иу nіцомості про 

о 11сра 11ії та рахунки м ожутh бути на;ш ні тіJІ hКИ са VІ и VІ І<JІієнта м або їхнім 

11pCJ(CTaHHI1KaM. fНІІІИVІ особаVІ, у ТОМУ ЧИ<.:JІі ОрІ'аН<J.\1 іLСрЖ<ІННОЇ Н.·Іаl(И, 

їхнім поса.J:овим і с .. 1ужбовим особюt, такі відо:\юсті можуть бути надані 
вик.:Jючно у випадках та в поряцку, встанов.:Jених законо:\t про банки і 

банківську ціяльність. 

В розnинепих країпах колекторська J:іяльність закоподаnчо npery
.:Jьonaнa і n більшості носить копсу.:JьтапшІшй характер, колектори ра
:юм :1 банкаVІи .іЮІЮІ\ШІ'аютh :таtіти ІІІJІ}ІХІ1 Ію;ю~шнни 3абор1пнаності 

І<JІієнті н - боржни кін. В Україні ж нанІІШ<И, ко;Ісктщ1сhка ,Т(іи;І hністh на

бу .. lа здирницького і погроз.:Jивого характеру. Треба ue виправити ш .. lя
хо:v~ прийняття нор:\'rативно-правового акта, який визначав би зага.:Jьні 

поняття, встанов.:Jював права і обов'язки колекторів і ко.:Jекторських 
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коVІrrаній н Україні, 3axиrrraн Gоржникін ні;r снані;r;rи кшrскторін їх нтру

чаНН$.1 н осоGистс житпr клієнтін, і юаr'шrі rrroG гарантунан нсрхонснстно 
rrpaнa н rr,uoмy. 
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ІІРОБJІЕМІІІ ІІИТЛІІІІЯ ІІОДІJІУ СІІІJІЬІІОГО 

МАЙНА ПОДРУЖЖЯ 

Питання шлюбпо-сімейних ві,;:rносшІ у проuесі розnитку і станоn

_Іrсню:r нarrroї ;rержани, не тіл hКИ н економічному, але ~-і у cor ~ia;r hHo-кyJr h
турному, а також у моршrhно-стичному rrлані, є нaйGiлhrrr актуалhними, 

оскільки вже самі по собі є основою становлення і розвитку суспільства 

в uіло:vгу. Сімейне право займає ведуче місuе cepe,;:r інших га.1узей пра
ва, тому що сім'я необхідна кожній людині. Вона впливає на розвиток 

суспіrн,стnа, його моральне здоров'я і с одІІІ:ІМ з факторів підвищепня 

соціальної актишюсті лодей. Сім'я па протязі сто.1іть, у ncix П проявах 
і формах, cJryжиJra ;rжсрсжнvr р(ВНитку не ті;rhКИ .ІКЩСhКОІ'О сусrrілhстна, 

шrс 1 нrura;ra н н hor·o оснони ;rухонност1, ку.1r hтури. мора.r1, а також еконо
мічні пі,;:rмоги розвитку держави в ціТІом): Слі,;:r зазначит:и, що тривалий 

час українське законодавство мало імперапшний характер стосовно 

правового регулювання розпо.J:ілу майнових прав по,;:rружжя, встанов

люючи конкретні рамки "J.Jійспеппя подружжям своїх майнових прав та 
обов'я"Jків, що поступово тмішовалося впаслі,;:rок останніх історичних, 

скономічн~tх та rrшrітичних реформ. Сучасне Gачснюr цієї rrpoG.reм11 

rрунтуютhС$.1 на rrpaшtx нчених-юриспн }ІК ра;шнсhкоr·о так 1 сучасною 
rrерюлш н r·a;ry:н rr.инiJJhнor·o та сімсі1но1·о ttpaнa: М. В. Антокшrhсhкої, 
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