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Постановка проблеми. Державне 
управління, місцеве самоврядування — 
складні відкриті системи, успішне 
функціонування яких зумовлене сукуп-
ністю зовнішніх і внутрішніх чинників 
позитивної чи негативної дії. Саме тому 
владні органи залучають у процес 
управління як традиційні уніфіковані 
механізми, технології і алгоритми реалі-
зації влади, так і інноваційні підходи, 
періодично оновлюючи методологію 
управління. Така гнучкість до сприй-
няття інноваційних методів, прийомів і, 
навіть цілих систем мислення, робить 

публічне управління як науку і як сферу 
діяльності здатною на адекватне реагу-
вання на економічні, політичні, світо-
глядно-інституційні тенденції, чим і зу-
мовлюється актуальність цієї статті.

Аналіз останніх досліджень. При-
кладом гнучкого підходу до викори-
стання прийнятої методології є введен-
ня в державне управління категорії 
«стратегічне управління». Поняття 
«стратегія», філософія стратегічного 
світогляду і стратегічні підходи до 
управління політичними й економічни-
ми системами формувались на основі 
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розуміння стратегії в першу чергу воєн-
них наук, а також дипломатії і на останок 
економіки і, власне, процесу управління. 
Історичні джерела поняття «стратегія» 
сягають античності, а в наукових джере-
лах спускаються «… стратегічного пла-
нування започаткованого з часів засну-
вання Пруссією Генерального штабу в 
1803–1809 рр.» [4, с. 8]. Планування мож-
ливих воєнних кампаній, враховуючи 
позитивний досвід цього підходу, у мир-
ний час поширювалося «…Європей-
ським субконтинентом, а згодом, … 
стратегічне планування стало керівною 
ідеєю більшості країн світу» [4, с. 9].

Серед фундаторів поширення вико-
ристання категорії «стратегічне управ-
ління» у сфері суспільно-економічних 
наук стояв керівник Гудзонського уні-
верситету Герман Кан, який попе-
редньо визначився як воєнний стратег і 
системний теоретик. Вивчаючи питан-
ня оборонної політики, він здійснив 
аналіз ймовірних наслідків ядерної вій-
ни та видав книгу «Про термоядерну 
війну» [15], яка вважається однією з най-
більш похмурих книг ХХ сторіччя, але 
в ній закладені основи розширення ку-
тів зору на майбутнє у всіх сферах, у 
тому числі у сферах суспільно-еконо-
мічного буття. Роботи Германа Кана, в 
яких він запропонував метод мислення, 
що отримав назву «майбутнє-зараз» 
(future-now) стали початком зміни на-
прямів наукових пошуків спочатку спів-
робітників Гудзонського університету, 
дедалі ширше у колі наукового співтова-
риства, а потім — світоглядним надбан-
ням всього світу. Філософія управління 
поступово трансформувалась від бачен-
ня «національна безпека — міжнарод-
ний порядок» до — «вивчення політики 
в інтересах суспільства» [10, с. 33].

Сьогодні науковці розглядають 
стратегічне управління як засіб реаліза-
ції стратегії, «технологію управлінсько-
го прориву, виходу за традиційні рамки, 
зламу старих схем» [13, с. 70]. Дж. Чайлд 
опрацьовуючи теорію непередбачених 

ситуацій, упродовж багатьох років зосе-
реджувався на дослідженні впливу окре-
мих факторів на організаційну структу-
ру, та їх впливі на загальну ефектив-
ність, визначив стратегічне управління 
(в діяльності органів державної влади) 
як своєрідну наукомістку технологію 
«…  конструювання  організаційної 
структури, здатної забезпечити самороз-
виток, високомобільність та гнучкість 
системи, яка б самостійно усувала про-
блеми, що виникають у процесі держав-
но-управлінської діяльності» [14, с. 18].

Метою статті є формулювання ба-
зових положень методології стратегіч-
ного управління ресурсним забезпечен-
ням місцевих бюджетів.

Основні результати дослідження. 
Сутністю стратегічного управління в 
системі публічного управління є сукуп-
ність інституцій управлінського впливу, 
в основі якого лежить визначення і реа-
лізація місії та довгострокової мети на 
підставі врахування дії зовнішніх і вну-
трішніх чинників.

Розглядаючи ресурсне забезпечен-
ня місцевих бюджетів як підсистему 
системи публічного управління, страте-
гічне управління ресурсним забезпе-
ченням є сукупністю інституцій органі-
заційно-функціонального і структур-
но-компетентнісного впливу, в основі 
якого лежить визначення і реалізація 
місії та довгострокової мети за рахунок 
формування дохідної бази бюджетів 
місцевого самоврядування на підставі 
врахування дії зовнішніх і внутрішніх 
чинників. Відповідно, ресурсне забез-
печення місцевих бюджетів — складна, 
відкрита система (підсистема місцевого 
самоврядування), з наявністю ієрархіч-
них і фрагментарно гетерархічних оз-
нак, вона складається з гетерогенних 
елементів організаційно-функціональ-
ного і структурно-компетентнісного 
впливу на процес формування дохідної 
бази місцевих бюджетів.

Мінливість й агресивність зовніш-
нього середовища, нестійкий стан вну-



Eurasian Academic Research Journal
2018. № 10 (28)

8

трішнього середовища створюють по-
стійні біфуркації у суспільно-економіч-
ному бутті нашої країни і, зокрема, в ін-
ститутах публічного управління. Відтак, 
зростає значення застосування методо-
логії стратегічного управління ієрархіч-
них до яких ми відносимо публічне 
управління в цілому і гетерархічних 
структур (частково несе ознаки система 
ресурсного забезпечення місцевих бю-
джетів). Змістове наповнення методоло-
гічних рівнів для системи ресурсного за-
безпечення місцевих бюджетів в умовах 
децентралізації узагальнено в моделі до-
слідження її розвитку (рис. 1).

Повертаючись до тези, що методо-
логія дослідження є логічною структу-
рою, зазначимо, що «… вихідними ком-
понентами будь-якої логічної структури 
є суб’єкт та об’єкт» [11, c. 84]. Тож, управ-
ління системою може бути зведено до 
взаємодії двох підсистем — суб’єкта 
управління (системи, що керує) і об’єкта 
управління (системи, якою керують)».

До суб’єктів управління ресурсним за-
безпеченням місцевих бюджетів належать:

1) у широкому розумінні — система 
органів публічного управління (пред-

ставницькі і виконавчі органи держав-
ної і місцевої влади, громадські органі-
зації, партії, асоціації, ЗМІ, недержавні 
організації, бюджетні установи, члени 
територіальних громад);

2) у вузькому сенсі — законодавчі, 
виконавчі, судові органи влади на дер-
жавному, регіональному і місцевому 
рівнях управління, діяльність яких ске-
ровується відповідними норматив-
но-правовими актами.

Маємо підкреслити досить умовний 
поділ на суб’єкти і об’єкти, бо окреслені 
межі не є абсолютними: система, яка ке-
рує, і є суб’єктом управління, в свою 
чергу, стає об’єктом управління при на-
явному підпорядкуванні іншому суб’єк-
ту, як це відбувається в ієрархічних си-
стемах. Водночас зазначимо, що і на-
лежність окремих об’єктів до системи 
ресурсного забезпечення місцевих бю-
джетів є також опосередкованою. При 
цьому ознакою, за якою ми відносимо 
об’єкт до системи ресурсного забезпе-
чення місцевих бюджетів є характер 
управлінського впливу (прямий, опосе-
редкований), наявність і рівень регулю-
вання, принаймні, правового. Такий 

Рис. 1. Методологічна модель дослідження розвитку  
системи ресурсного забезпечення місцевих бюджетів



Крушельницька Т. А., Трещов М. М. Стратегічне управління ресурсним забезпеченням 
місцевих бюджетів і базові положення його методології

9

поділ ґрунтується на наукових поглядах 
минулого (Ф. Бекон вважав впливом 
такі управлінські відносини між прави-
телем і підлеглим, які регулюються за-
коном [6]), і на сучасних дослідженнях, 
де фахівці виокремлюють декілька фак-
торів виникнення й реалізації владних 
відносин і управлінського впливу 
суб’єкта на об’єкт. Так, Г. Михайленко 
додатково до правових додає це ще й 
організаційні, економічні, інформацій-
ні [8], а можуть бути ще й суспільні, со-
ціальної значущості тощо. Наприклад, 
суб’єкти підприємницької діяльності, які 
в умовах ринкових відносин не є об’єкта-
ми прямого управлінського впливу міс-
цевого самоврядування, але вони є плат-
никами податків, зумовлених податко-
вим кодексом, тобто генерують джерело 
наповнення місцевого (і державного) 
бюджету, який уже в якості складової фі-
нансового потенціалу місцевого бюдже-
ту стає об’єктом системи ресурсного за-
безпечення місцевих бюджетів.

Таким чином, до об’єктів системи 
ресурсного забезпеченням місцевих 
бюджетів як підсистеми, владним впли-
вам якої вони підпорядковуються і ви-
конують його рішення відносимо:

1) ресурсний потенціал територі-
альної громади і ОМС;

2) наявні ресурси;
3) джерела надходжень до місцевих 

бюджетів;
4) галузі, суб’єкти господарської ді-

яльності тощо, залежно від специфіч-
них характеристик впливу;

5) соціально-економічні відносини і 
процеси з приводу ресурсного забезпе-
чення місцевих бюджетів, що виника-
ють між ОМС і юридичними і фізич-
ними особами, суспільними інститута-
ми, соціальними групами, що діють на 
території громади.

Між елементами системи ресурсно-
го забезпечення місцевих бюджетів 
створюються вертикальні (субордина-
ційні, ієрархічні) та горизонтальні (ко-
ординаційні, гетерархічні) зв’язки між 

суб’єктами та між суб’єктами і об’єктами 
місцевого врядування. Це і надає систе-
мі одночасно ознак ієрархічності та ге-
терархічності. Останні набуваються 
сьогодні в умовах децентралізації і роз-
кривають для громад нові горизонти 
економічного розвитку через зміну ба-
чення ролі кожного.

Вивчаючи характер взаємозв’язків 
елементів у системі ресурсного забезпе-
чення місцевих бюджетів виявлено їх 
неоднорідність: сувору підпорядкова-
ність, підконтрольність, управлінську 
вертикаль, тобто ієрархічність в підсис-
темі формальної влади є горизонталь-
ними (умовно рівними) і структуровані 
як координаційні, партнерські, дорадчі 
тощо в підсистемі, на яку не поширю-
ється компетенція впливу формальної 
влади в територіальній громаді. Ці 
зв’язки несуть ознаки гетерархічності, а 
така система є більш гнучкою і живу-
чою, здебільшого за рахунок різнома-
нітності об’єктів і суб’єктів та зв’язків 
між ними. Категорія «гетерархія», за-
пропонована Д. Старком, представляє 
туку модель системи, яка не є ані рин-
ком, ані ієрархією та має «паралельне 
спів підпорядкування» [16]. Гетерархіч-
на модель місцевого самоврядування і її 
підсистема, ресурсне забезпечення міс-
цевих бюджетів, передбачають, пев-
ною мірою, самоорганізацію і, окрім 
примусової, ще й добровільну взаємо-
дію елементів

За гетерархічного підходу у системі 
місцевого самоврядування нівелюється 
жорсткий поділ на внутрішнє і зовніш-
нє, підпорядковане і незалежне, немає 
центрації відносин (поза межами влад-
них органів), а є нескінченний процес 
варіативних сполук між об’єктами. Зав-
дяки цьому вона не може, не повинна 
редукувати, змінювати в бік зменшення, 
послаблення ні до якої своєї частини, 
завжди відкрита змінам, спроможна пе-
реформатуватися.

Стейкхолдери ресурсного забезпе-
чення місцевих бюджетів різноманітні. 



Eurasian Academic Research Journal
2018. № 10 (28)

10

Їх об’єднують інтереси, які можуть іноді 
збігатися, тоді стейкхолдери можуть 
впливати на процес спільно, та їх сила 
впливу істотно зростає. Вони можуть 
мати пряме підпорядкування суб’єкту 
управління (ієрархічні зв’язки) або опо-
середкований управлінський вплив 
суб’єкту управління (гетерархічні зв’яз-
ки), але які мають постійні або регуляр-
но періодичні зв’язки в системі, бути 
джерелом наповнення місцевого бю-
джету (наприклад, працівники, служ-
бовці, що сплачують податок на дохо-
ди фізичних осіб), бути носіями ресур-
сного потенціалу (наприклад, власники 
земельних ділянок) або споживачами 
суспільно-корисних благ громади (при-
клад виключного споживання — непо-
внолітні діти, непрацюючі пенсіонери). 
Ми не включаємо в елементи системи 
тих, хто має поодинокі разові випадки 
зв’язків з системою (наприклад, делега-
ції, транзитні перевізники, туристи, гос-
ті тощо), такі собі «вільні радикали», які 
хоч і можуть бути фрагментарним дже-
релом наповнення місцевого бюджету 
або споживачем послуг, втім, ключові 
питання досягнення стратегічної мети 
громади не лежать в площині їх інтере-
сів і компетенцій. Заради повноти кар-
тини зауважимо, що деякі з цих, так наз-
ваних нами, «вільних радикалів» можуть 
здійснювати спонукальний до дії ефект: 
потік туристів дає прибуток для підпри-
ємця, а той, в свою чергу збільшує нара-
хування до бюджету. Тож, при наявно-
сті постійного потоку туристів, тран-
зитних водіїв чи чогось подібного, ми 
маємо їх включити в систему до групи 
елементів з ієрархічним впливом і по-
ширювати управлінський вплив на них 
як на фокус-групу.

Постає питання яким же чином 
суб’єкт управління має об’єднати і втри-
мати в системі ці гетерогенні об’єкти, 
що стане тим домінуючим компонен-
том, який об’єднає інші компоненти у 
систему [9, с. 159] і дозволить виокре-
мити певну сукупність як, власне, систе-

му. За концепцією О. Ланге, «… будь-
яку систему утворюють дві сукупнос-
ті — сукупність елементів і сукупність 
зв’язків (структура)» [1].

Розгляд елементів ресурсного забез-
печення місцевих бюджетів через ана-
ліз дії сукупності організаційно-функці-
ональних процесів, які відбуваються у 
ході управління ресурсним забезпечен-
ням місцевих бюджетів, типізація й уз-
годження цих процесів, виявлення за-
кономірностей соціально-економічних 
взаємозв’язків об’єктів в складі місцево-
го самоврядування як соціально-еконо-
мічної системи, має привести до розу-
міння необхідності певного функціо-
нально-управлінського зближення на 
рівні території, органів місцевого само-
врядування, підприємств і людей (мезо-
рівні). Зазначене могло б реалізуватись 
через застосування різних способів і 
форм управління елементами ресурс-
ного потенціалу (та їх носіями) за раху-
нок взаємопроникнення, взаємодопов-
нення інструментів і механізмів управ-
ління, що можливо за застосування ме-
тодології конвергенції.

Теорія конвергенції зародилась піс-
ля другої світової війни на тлі потреби 
економічного співробітництва між краї-
нами різних суспільно-політичних сис-
тем з виникненням потреби трансфор-
мувати національні суспільно-еконо-
мічні відносини в єдиний суспільно-е-
кономічний комплекс [5, с. 181].

Термін «конвергенція» визначально 
використовувався для позначення збли-
ження різних економічних систем, еконо-
мічної й соціальної політики різних кра-
їн. У 1960–1970 рр. він здобув загальне 
визнання в економічній науці [3, с. 19]. 
Сьогодні є інше бачення конвергенції, 
змінилось її масштабування з макро- 
конвергенції, на мікро-конвергенцію та 
застосування її для різних напрямів і га-
лузей. Так, у Ю. Хабермаса, що у центрі 
економічної конвергенції стоїть комуні-
каційний процес, і вводить термін  
«комунікативної раціональності» [12]. 
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Т. Крушельницькою виокремлюється 
фіскальна конвергенція [5, с. 195]. 
У контексті формування суспільно-е-
кономічних відносин виступає й К. Ку-
ап-Бонк, визначаючи конвергенцію не 
як підпорядкування слабшого сильні-
шому, а як взаємодія на принципах па-
ритету і довіри, вважаючи її умовою 
реалізації індивідуальності і самодо-
статності кожного суб’єкта відповідних 
відносин [7, с. 6]. А. Гальчинский вва-
жає, що на основі відносин конверген-
ції формується якісно нова наукова 
концепція системних взаємозв’язків, 
яка визначається: по-перше, пріори-
тетністю горизонтальних (прямих і 
зворотних) зв’язків; по-друге, доміну-
ванням самоорганізації, по-третє, за-
твердженням відносин, які чинять опір 
прийнятій логіці дій, виходячи з «еко-
номічної корисності» [2, с. 7]. Можемо 
зробити висновок, що усвідомлення 
змісту конвергенції за масштабами ви-
користання змістилось з макро-рівня 
до мезо-рівня. Останній у публічному 
управлінні охоплює адміністратив-
но-територіальні одиниці, владні орга-
ни і їх підрозділи, підприємства, інсти-
тути громадянського суспільства і гро-
мадян в частині формування суспіль-
но-економічних відносин, у нашому 
випадку, щодо ресурсного забезпечен-
ня місцевих бюджетів.

Враховуючи вирішальну роль 
конвергенції у формуванні інститу-
ційної однорідності підходів до стра-
тегічного управління системою, ін-
формаційно-комунікативної інтегро-
ваності об’єктів у суспільно-економіч-
ні процеси в межах адміністратив-
но-територіальних одиниць (та, влас-
не, частково і поза межами) та соціо-
культурної свідомості учасників про-
цесу ми вважаємо її системостворюю-
чим чинником ресурсного забезпе-
чення місцевих бюджетів.

З практичної точки зору мезо-кон-
вергенція ресурсного забезпечення міс-
цевих бюджетів — це інституційний 

механізм, який реалізується через сукуп-
ність суб’єкт-об’єктних і об’єкт-об’єк-
тних відносин що регулюють процеси 
наповнення місцевого бюджету, сприя-
ють зближенню організаційно-функці-
ональної спроможності органів місце-
вого самоврядування і формуванню ін-
ституційної зрілості громадян та фор-
мування суб’єкт — об’єктних відносин 
учасників процесу ресурсного забезпе-
чення місцевих бюджетів щодо реаліза-
ції стратегічної мети.

Парадигмальна основа дозволила 
нам виокремили напрями розвитку ад-
міністративно-управлінських важелів 
мезо-конвергенції ресурсного забезпе-
чення місцевих бюджетів, це: форму-
вання нормативно правового, регуля-
торного середовища, формування мо-
делі взаємодії влади і бізнесу як еконо-
мічного базису розвитку громади, фор-
мування системи морально-етичних 
норм, економічних цінностей і звичає-
вих імперативів. Кожна з них охоплює 
певне коло адміністративно-управлін-
ських задач і інструментів досягнення 
мети мезо-конвергенції, еволюціоную-
чи під впливом децентралізації.

Метою мезо-конвергенції пере-
форматування суб’єкт (орган місцево-
го самоврядування) — об’єктних (чле-
ни громади, бізнес, інститути грома-
дянського суспільства) відносин у 
об’єкт (орган місцевого самоврядуван-
ня) — об’єктні (громадяни — носії вла-
ди) та зближення їх інтересів і зусиль 
для реалізації стратегічної мети роз-
витку громади.

У цілому, методологія мезо-конвер-
генції як системостворюючого чинни-
ку є визначальною у комплексному під-
ході до ресурсного забезпечення місце-
вих бюджетів. Комплексність підходу 
полягає в тому, що в процес стратегіч-
ного управління ресурсним забезпечен-
ням місцевого бюджету мають бути за-
лучені всі зазначені нами вище об’єкти 
як активні його учасники, зацікавлені в 
досягненні стратегічної мети.
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Problem statement. Local self-govern-
ment reform was primarily intended to en-
sure the capacity of  local self-government 
bodies to develop a community, so local 
budget started to serve as the main financial 
base for community development. In condi-
tions of  reducing the level of  financial de-
pendence of  local budgets on the central 
level, search for instruments for increasing 
their income base and maximizing the effect 
of  usage of  financial resources became the 
main task of  local self-government bodies.

Analysis of  recent research and pub-
lications. A number of  scientists researched 

problems of  development of  local budgets 
in the context of  the reform of  local self-
government,  among  them:  O. Vasylyk, 
H. Vozniak, O. Kyrylenko, V. Kravchenko, 
I. Kolomiets, M. Kul chyt skyy, A. Pelekhatyy, 
I. Lunina, I. Lyutyy, I. Chuhunov. Neverthe-
less, in the context of  changes in fiscal legis-
lation and administrative-territorial reform, 
this issue becomes particularly relevant and 
requires extensive research.

The purpose of  the article is to jus-
tify strategic priorities of  local budgets de-
velopment in the context of  local self-gov-
ernment reform.

UDC 336.2

Radelytskyy Yuriy
Associate Professor

Ivan Franko National University of  Lviv,
PhD (Economics)

Prokipchuk Levko
Postgraduate

Ivan Franko National University of  Lviv

STRATEGIC PRIORITIES FOR DEVELOPMENT  
OF LOCAL BUDGETS IN THE CONTEXT  

OF LOCAL GOVERNMENT REFORM

Radelytskyy Yu., Prokipchuk L. Strategic Priorities for Development of  Local 
Budgets in the Context of  Local Government Reform

Abstract. The article observes the main guidelines for development of  local budgets 
during decentralization processes. The main tools for development of  local budgets to 
support capacity of  territorial communities have been allocated. Development of  entre-
preneurship at the local level is explored. The factors influencing the growth / decrease 
of  the level of  entrepreneurial activity in the territorial community are determined. Influ-
ence of  the features of  community development on its perception as an environment of  
entrepreneurship development and factors influencing location of  business structures by 
W. Dziemianowicz are considered. Regularities and tendencies of  development of  small 
enterprises in Ukraine are singled out.
Key words: local budgets, local governments, decentralization, strategic priorities, entrepreneurship, 
taxes and fees.



Radelytskyy Yu., Prokipchuk L. Strategic Priorities for Development of  Local Budgets  
in the Context of  Local Government Reform

15

Main material. The main guidelines 
for development of  local budgets during 
decentralization processes are:

1) increasing revenue base of  local 
budgets;

2) ensuring effective implementation 
of  expenditures from the budgets of  ter-
ritorial communities;

3) improvement of  provision of  inter-
governmental transfers (Fig. 1).

Taking into account transferring of  
wider powers to the local level, as well as 
formation of  a new revenue base of  local 
budgets that was caused by the reform of  
fiscal legislation at the end of  2014, today 
we can distinguish following basic tools for 
developing local budgets and ensuring ca-
pacity of  territorial communities (Fig. 1):

1) establishment and administration 
of  local taxes and fees — considering that 
the Tax Code provided local authorities 
with wide powers in the area of    establish-
ing local taxes and fees, as well as a signifi-
cant expansion of  local taxes and their 

share in local budget revenues, these tax 
payments are a powerful tool for filling lo-
cal budgets;

2) development of  entrepreneurship 
on a territory of  a community — involves 
activating the entrepreneurial activity of  in-
habitants of  territorial community, attract-
ing investment resources to a community, 
as well as supporting already functioning 
and attracting new enterprises to a commu-
nity; allows to maximize tax and tax receipts 
to the budget of  territorial community, as 
well as to ensure the appropriate level of  
employment in a community;

3) disposal of  property that is in com-
munal ownership — envisages the possi-
bility of  obtaining income from the provi-
sion of  property for lease or sale or from 
its effective usage; gives the opportunity to 
receive additional revenues to the local 
budget;

4) cooperation of  territorial communi-
ties — involves interaction between sepa-
rate territorial communities in order to 
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Fig. 1. Landmarks and tools for development of  local budgets  
under conditions of  administrative and financial decentralization.
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provide appropriate social services to pop-
ulation; allows to economize on a scale, 
that is, effective usage of  financial resources;

5) management and disposal of  land 
resources — implies the influence of  local 
self-government bodies on definition of  
functional and planning structure and pos-
sibility of  proposals for changing the 
boundaries of  the settlement, which al-
lows effective usage of  land plots and at-
tracting investors to the community;

6) legal culture of  local self-govern-
ment bodies — provides effective interac-
tion of  local self-government bodies with 
population and economic entities.

At the same time, paying attention to 
opportunities provided to local self-gov-
ernment bodies by the reform of  local 
self-government, priority should be given 
to development of  entrepreneurship in 
the community, which has become one of  
the key issues of  decentralization. Since 
the responsibility for development of  a 
territorial community lies on local self-
government bodies, stimulating economic 
development and activating entrepreneur-
ship means a proposal of  comfortable 
conditions by local self-government bod-
ies to attract business entities.

Considering rapid changes in factors 
that determine competitiveness of  business 
entities on national and international mar-
kets, development of  business structures 
today requires constant readiness for pos-
sible risks and innovations, as well as the 
need to consider all conditions, that influ-
ence on the development of  a business en-
tity. In this context, the following groups of  
factors of  influence can be distinguished:

1) endogenous factors;
2) exogenous factors;
3) reactions to changes in the environ-

ment.
Endogenous factors that influence on 

development of  an enterprise take into ac-
count potential of  territorial communities 
that defines their development and also 
enable identification, development and use 
of  specific features of  community and its 

territory. That’s why, in the process of  de-
veloping entrepreneurship in the commu-
nity local self-government bodies should 
proceed considering existing resources 
and analyze them. Regardless of  the 
source of  such factors, they can both stim-
ulate development of  enterprises and slow 
down it. Therefore, in order to explore the 
possibility of  local self-government bod-
ies to intensify development of  entrepre-
neurship in the community, it is advisable 
to identify elements of  economic, political 
and socio-cultural influence on the 
growth / decrease of  entrepreneurial ac-
tivity (Table 1). Even if  considering of  
economic and political factors is clear, the 
peculiarities of  socio-cultural environ-
ment are often overlooked. At the same 
time, they are especially important for in-
clusion in countries such as Ukraine - a 
country, where socialist economy has been 
functioning until recently. The emphasis is 
caused by negative perception of  individu-
al entrepreneurship in countries with an 
administrative command control system. 
In the context of  socio-economic chang-
es, that took place in the 90s, and transi-
tion to a market economy development of  
entrepreneurship was resulted by the need 
for public perception of  development of  
entrepreneurship.

It should be noted that local self-gov-
ernment hardly influence on some of  the 
factors, mentioned above. There are also a 
number of  factors that are fully deter-
mined at the central level (for example, the 
transparency of  the tax system and its 
complexity, the stability of  the political 
situation in the country, labor law, etc.), or 
factors that are completely dependent on 
the economic situation in the country (for 
example, the duration of  the payback pe-
riod of  investments).

In addition, the factors that ensure the 
growth / decrease of  entrepreneurial ac-
tivity in the community can be divided into 
two groups:

1) directly dependent on the influence 
of  local self-government bodies (simplicity 
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in interaction between enterprises and local 
governments, level of  infrastructure devel-
opment, community development plan);

2) indirectly dependent on the influ-
ence of  local self-government bodies 
(cheap labor and skilled personnel, access 
to knowledge).

Determining the factors influencing the 
growth / decrease of  the level of  entrepre-
neurial activity in the territorial community, 
we should note the following: each territorial 
community is characterized by a number of  
specific features, therefore, the pooling of  
decisions and coordination of  actions in 
support of  economic initiatives at the central 
level can not be effective equally in different 
regions and communities. Therefore, it is the 
local governments that are tasked with devel-
oping entrepreneurship at the local level, 
which involves three areas of  work:

1) activization of  entrepreneurial activ-
ity of  residents of  a territorial community;

2) attraction of  investment resources 
and new enterprises into the community;

3) support of  enterprises, that already 
function at the territory.

Implementation of  the task assigned 
to local government bodies depends on 
the peculiarities of  location of  the com-
munity, resource base and other aspects of  
community development that directly in-
fluence its perception as a business devel-
opment environment (Fig. 2). Influence of  
the territorial community on the presented 
aspects is limited. Factors of  physical and 
geographical aspects are of  a steady na-
ture, since it is natural features that often 
determine location of  enterprises. For ex-
ample, a large number of  mining and 
quarrying enterprises, in particular sand, 
are operating on the territory of  Trosti-
anetsky OTG in Lviv region, as there are 
appropriate quarries in the community. 
Similarly, the proximity of  borders and 

Table 1
Factors influencing the growth / decrease of  the level of  entrepreneurial activity  

in the territorial community

Factors of  
influence

Factors that increase the level 
of  entrepreneurial activity in the 

community

Factors that reduce the level of  
entrepreneurial activity in the 

community

1 2 3

Economic

· Growth of  public welfare in the 
community
· Stable economic development
· Relative simplicity in cooperation 
with local self-government bodies
· Developed infrastructure and 
access to communications
· Cheap workforce and skilled 
personnel
· Transparent system of  local 
taxes and fees

· Lack of  permanent position in 
interaction with business entities
· High cost of  labor
· Unstable fiscal policy at the 
local level
· Low level of  infrastructure 
development
· Absence of  community 
development plan

Political
· Economis freedom
· Stable political situation

· Level of  corruption in local 
government

Socio-cultural

· Public perception of  
entrepreneurship development in 
the community
· Established business 
development standards
· Cultural features of  the 
community

Source: author’s development.
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large markets is a positive aspect. At the 
same time, for obvious reasons, for all eco-
nomic entities, physical and geographical 
features are of  decisive importance.

Local governments have a significant 
influence on organizational and interactive 
aspects, which is resulted by their key role 
in formation of  relations with external en-
vironment and establishment of  a position 
according development of  entrepreneur-
ship. Instead, demographic and economic 
aspects are usually the result of  commu-
nity development in the long run, so local 
authorities are characterized by indirect 
influence on their formation.

In the context of  study of  the impact 
of  peculiarities of  community develop-
ment on its perception as a business de-
velopment environment, it is appropriate 
to draw attention to a study conducted by 
a Polish economist, W. Dziemianowicz, 
who proposed definition of  factors that 
influence on location of  business struc-
tures (Fig. 3).

At the same time, analyzing the results 
of  his research, it should be emphasized 

that factors that local governments hardly 
influence are crucial for investors.

Having analyzed the approaches to de-
fining the features of  community develop-
ment and its perception as a business devel-
opment environment, we can identify the 
main areas of  performance of  local self-
government bodies for activating entrepre-
neurship in the community. Among them:

1) a stable fiscal policy at the local lev-
el, in particular through the establishment 
and administration of  local taxes and fees;

2) stability and simplicity in the field 
of  legal issues;

3) ensuring efficient land use, forming 
of  planning and functional structure of  
land plots within the community, inform-
ing potential investors about the possibili-
ties of  using the community land;

4) possibility of  efficient use of  com-
munal property of  the community and in-
forming potential investors about these 
opportunities;

5) information policy and organiza-
tional culture at the level of  local self-gov-
ernment bodies in relation to investors, 

Fig. 2. Influence of  the features of  development of  a community  
on its perception as an environment of  entrepreneurship development.

Source: author’s development
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support of  business initiatives at the level 
of  local authorities.

Basic tools of  local self-government 
bodies for development of  entrepreneur-
ship in the community can be divided into 
the following groups:

1) plans and programs of  economic 
nature, which are guided by local govern-
ments in the process of  development of  
community and territory (community de-
velopment strategy, investment programs, 
business development programs, etc.);

2) administrative and legal instruments 
(permits, decisions, injunctions);

3) property management (management 
of  land plots and communal property of  
the community through lease / sale);

4) financial instruments (tax privileges 
and exemptions, price policy);

5) institutional instruments (forming 
units in the local self-government bodies 
oriented to local economic development);

6) development of  infrastructure (de-
velopment of  social and technical infra-
structure) and communication provision;

7) information tools (availability of  
relevant databases, counseling, etc.);

8) social policy instruments (educa-
tional programs, social protection of  pop-
ulation).

Usage of  these tools allows local gov-
ernments to achieve relevant results. How-
ever, the key issue is usage of  tools for acti-
vating entrepreneurship in the long run to 
create a consistent policy supporting busi-
ness development in the community. The 
absence of  a clear vision of  possible ways 
of  goal achieving is accompanied by signifi-
cant fluctuations and instability in the poli-
cy of  development of  entrepreneurship, 
characterized by low-impact effects and in-
ability to implement long-term initiatives. 
Bodies of  local self-government have a 
wide range of  tools for activating entrepre-
neurship, but use them rarely in the form of  
a single well thought-out strategy.

One of  the key tasks of  entrepreneur-
ship development in the community is at-
traction of  new business entities. By ana-
lyzing the peculiarities of  development of  

Fig. 3. Factors influencing the location of  business structures by W. Dziemianowicz.
Source: [1].
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small enterprises in Ukraine, certain regu-
larities and trends can be distinguished.

Firstly, the highest concentration of  
such enterprises is in large cities. Instead, 
in small towns and villages their number is 
quite small. This in the first place contrib-
uted to the growth of  differentiation and 
uneven social and economic development 
of  territories due to hypertrophied growth 
of  the role and importance of  the «center» 
(large cities and regional centers) and eco-
nomic depletion of  the «periphery» (small 
towns and villages).

Secondly, such structures mainly oper-
ate in the sphere of  trade and other ser-
vices in small settlements. And this is evi-
dence of  the low level of  development of  
small enterprises in innovative and high 
value-added industries.

Thirdly, the result of  low level of  de-
velopment of  small enterprises on the ter-
ritory of  rural, settlement and small town 
communities is presence of  small number 

of  places of  work and tendencies of  labor 
migration to large cities.

Conclusions. Thus, defining develop-
ment of  entrepreneurship as one of  the 
main areas of  activity of  local self-govern-
ment bodies and filling local budgets, it 
can be noted:

1) public authorities at the community 
level does not use all possible instruments of  
economic stimulation which results in un-
availability to obtain relevant results. To facili-
tate economic stimulation, a strategic vision 
for development of  entrepreneurship and 
attraction of  investors should be formed;

2) development of  entrepreneurship 
in the community is impossible without 
active participation of  population. In this 
context, it is expedient to support local 
self-government bodies in the creation 
and development of  family small busi-
nesses, which can stimulate community 
participation and the revival of  local tradi-
tions, crafts and peculiarities of  farming.
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In geographical terms, Scandinavia re-
fers to the Scandinavian Peninsula, which 
is located between the Atlantic Ocean and 
the Baltic Sea. In this sense, only Norway, 
Sweden and the northern part of  Finland 
will be considered Scandinavia. However, 
in more general sense, it is clear that Den-
mark can be classified as Scandinavia, al-
though the peninsula of  Jutland is part of  
the European continent. Moreover, Ire-
land and the Faroe Islands, which are an 
autonomous region of  the Kingdom of  
Denmark. Greenland is geographically re-
garded as part of  the American continent, 
and its history and culture are part of  the 
Northern region [1, c. 15]. Greenland be-
came the Danish colony in 1814, and after 
the adoption of  the Constitution of  Den-
mark in 1953 — part of  the Common-
wealth of  the Kingdom.

The main feature of  Scandinavian 
countries is a significant ethnic similarity. 
These countries were influenced by each 
other (dynastic unions, personal unions, 
conquests and dependent territories). It 
leaded to homogeneous legal community 
in terms of  general principles of  law. Even 

though this legal system developed under 
some influence of  Europe, it was always 
distinguished by a considerable autarky 
and identity. Therefore, researchers high-
light an independent Scandinavian legal 
system [2, c. 21].

It is worth noting that the concept of  
Scandinavia is still not clearly defined. 
More often it is included Sweden, Norway, 
Denmark, Iceland, Finland. But only in 
three states — Norway, Sweden and Den-
mark — scientifically support this point 
of  view. Finland and Iceland do not con-
sider themselves to Scandinavia, but join 
the wider historical and geographical 
group — Norden (North). In the litera-
ture, the term Nordic is often used to refer 
to the legal family of  all five states. In the 
legal literature, the terms «Scandinavian 
law» and «Nordic law» are often used in-
terchangeably [3]. In our opinion, in order 
to avoid the inaccuracies, we propose to 
support the point of  view of  scientists 
about the possibility of  a more accurate 
name — Nordic [4].

Scandinavian countries have common 
historical roots. In 1397, Denmark, Nor-

УДК 343.7: 340.5

Soloviova Alina
Chief  Specialist

Ministry of  Justice of  Ukraine,
PhD in Law, Associate Professor

CRIMINAL PROTECTION OF PROPERTY  
UNDER THE LEGISLATION  

OF THE NORDIC LAW COUNTRIES  
(SWEDEN, NORWAY, DENMARK,  

ICELAND, FINLAND)

Soloviova A. Criminal Protection of  Property under the Legislation of  the Nordic 
Law Countries (Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Finland)

Abstract. The article examines the issues of  criminal law protection of  property under 
the legislation of  the countries of  Nordic law. The conclusion was made about the ac-
curacy of  using the term of  the country of  Nordic law, and not the Scandinavian coun-
tries. The author stresses a certain similarity of  legal constructions and a legislative ap-
proach to the criminalization of  crimes against property.
Key words: crimes against property, theft, criminal legislation, legal system, Scandinavian countries.



Eurasian Academic Research Journal
2018. № 10 (28)

22

way and Sweden were united into a single 
state under the supreme authority of  the 
Danish king, according to the Kalmar Un-
ion [5, p. 271]. Starting from 1523 and for 
a long time, Denmark, Norway and Ice-
land were under the centralized adminis-
tration of  the Danish royal family. In 1814, 
Denmark ceded the territory of  Norway 
to Sweden, which peacefully gained com-
plete autonomy in 1906. In 1918, Iceland 
was proclaimed as an independent state, 
although formally, it was under the juris-
diction of  the Danish king until the end of  
World War II [6, p. 72].

Analyzing the place of  the Scandinavi-
an countries on the legal map of  the world, 
scientists point to the unconditional simi-
larity of  the historical past of  these coun-
tries, the development of  the states and 
their law, which differs from the develop-
ment of  continental Europe and England. 
At the same time, Roman-Germanic and 
Anglo-Saxon legal families provided some 
influence on the development of  the Scan-
dinavian countries legal systems. Therefore, 
in these countries you can find some fea-
tures of  continental and common law.

Nordic legal science has always paid at-
tention to events on the continent, and in 
the nineteenth century it unquestionably 
got its legal wares from the pandectists’ 
shop. But the tendency to undue concep-
tualism and the construction of  large–
scale integrated theoretical systems has 
never really been followed in the North, 
thanks to the realism of  the Scandinavian 
lawyers and their sound sense of  what is 
useful and necessary in practice. Thus 
while the Scandinavian legal systems have 
participated in the legal development of  
Continental Europe they have also main-
tained their local characteristics, and this 
justifies us in allocating them to a special 
Nordic group [7].

In the Scandinavian legal literature, 
many scholars question the classification 
of  legal systems. Michael Bogdan, a pro-
fessor at Lund University, in his textbook 
Komparativ rättskunskap (Comparative 

Legal Science) stresses that Sweden, Nor-
way, Denmark, Iceland, Finland are the 
states of  Nordic law, primarily belongs to 
the legal systems of  continental Europe, 
demonstrating a much greater similarity 
with these systems than those that belong 
to the common law family. On the other 
hand, Ditlev Tamm, a Danish professor, 
supported the point of  view regarding the 
use of  the term Scandinavian law. Coun-
tries (Sweden, Norway, Denmark, Iceland, 
Finland) should be considered as a separate 
legal family, pointing to three key factors: 
the limited importance of  legal formalities, 
the lack of  modern codifications and the 
absence of  Roman law influence [10].

The Criminal Code of  Sweden (here-
inafter — the CC of  Sweden) has a very 
broad regulation of  crimes against prop-
erty . The CC of  Sweden, which entered 
into force on January 1, 1965, contains 
several chapters that criminalize property 
offenses. Chapter 8 is called «On theft, 
robbery and other crimes of  stealing.» 
This chapter contains the following legal 
constructions: theft (including pilferage), 
robbery, unlawful deprivation of  posses-
sion, unauthorized restoration of  posses-
sion, illegal use of  electricity.

According to article 4 in assessing 
whether the crime is gross, special consid-
eration shall be given to whether the un-
lawful appropriation took place after in-
trusion into a dwelling, whether it con-
cerned the appropriation of  property 
borne by a person, whether the accused 
was equipped with a weapon, explosive or 
similar aid, or whether the act was other-
wise of  an especially dangerous or ruthless 
nature, concerned property of  considera-
ble value or entailed a keenly felt loss.

The 9th Chapter of  the Criminal Code 
of  Sweden criminalizes fraud and other dis-
honesty (such as extortion, usury, petty re-
ceiving, dishonest conduct, etc.). Chapter 
10 «On embezzlement and other breaches 
of  trust» of  the CC includes responsibility 
for the embezzlement, withholding prop-
erty, failure to return lost property, etc.
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The legal system of  Denmark is quite 
independent and not influenced by any 
of  the states. However, according to 
Belyaev, due to the ongoing process of  
harmonization in economic, social and 
other relations between the Scandinavian 
states, an active rapprochement of  the le-
gal systems also occurs, and criminal law 
is not an exception [11, c. 12]. The Crimi-
nal Code of  Denmark provides for liabil-
ity for theft in § 276 of  Chapter 28 
«Crimes against property» (276–290). It is 
important to note that in legal literature, 
translating into Russian, scholars often 
name the 28th Chapter of  Denmark — 
«money-grubbing crimes» [12, c. 13; 13].

Anette Nørgaard Jappe and Karen 
Wolf-Frederiksen, with the assistance of  
legal adviser: Lars Lindencrone Petersen, 
translated the title of  chapter 28 «Formue-
forbrydelser» into English as «Offences 
against property» [14]. In accordance with 
§ 276, if  any person removes any tangible 
property belonging to another person 
without the owner’s consent to obtain an 
unlawful gain for himself  or others by its 
appropriation.

In addition, the legislator criminalizes 
energy theft, noting that for the purpose 
of  this and the following provisions, a 
quantity of  energy produced, stored or 
used to produce light, heat, power or 
movement or for other economic purpos-
es is comparable to tangible property.

The Criminal Code of  Iceland (herein-
after referred to as the CC of  Iceland) es-
tablishes liability for property crimes in 
Chapter 26, «Enrichment offences». In ac-
cordance with Article 243 of  the Criminal 
Code of  Iceland, the offenses are punish-
able they are committed only for the pur-
pose of  enrichment.

The CC of  Iceland also includes such 
crimes: theft of  items of  value or power 
sources, pilferage, embezzlement of  funds.

The Code specifies that if  a theft of-
fence is particularly gross, e.g. in terms of  
the value of  that which is stolen, its nature 
or how it was stored, or the method em-

ployed in the theft, or the danger accom-
panying it, and whether the theft was com-
mitted by many persons working together 
or whether the same person has commit-
ted many acts of  theft, then the punish-
ment shall normally not be less than 3 months’ 
imprisonment. Theft of  property or ener-
gy is punishable by deprivation of  will for 
periods of  up to 6 years.

According to the art. 246, in case a per-
son appropriate discovered objects or arti-
cles which have come into his/her custody 
without his/her own agency, this will be 
subject to fines 1) or imprisonment for up 
to 3 years.

Besides, according to the art. 247 in 
case a person embezzles funds or other 
valuables which are in his/her custody, but 
owned by another, without the act, howev-
er, being subject to Art. 246, he/she shall be 
subject to imprisonment for up to 6 years.

The Penal Code of  Finland was adopt-
ed 19 December 1889. Finnish criminal 
law is distinguished by a number of  spe-
cific features, the most important of  which 
is its exceptional stability. In contrast to 
the Criminal Codes of  the Scandinavian 
countries of  the XIX century. Finnish 
Criminal Code of  1889 is still in ef-
fect [15, c. 218]. Chapter 28 was named 
«Theft, embezzlement and unauthorised 
use». According article about Theft, a per-
son who appropriates movable property 
from the possession of  another shall be 
sentenced for theft to a fine or to impris-
onment for at most one year and six 
months. An attempt shall be punished.

There is the term «attempt» in the text 
of  articles of  the Special Part of  the Pe-
nal Code of  Finland. It is different from 
the Ukrainian criminal law tradition, 
where the term «attempted crime» exists 
and is contained in the General Part of  
the Criminal Code. In the criminal law lit-
erature, scientists have already paid atten-
tion to the fact that the concept of  «at-
tempted crime» is used in the laws of  
post-Soviet sta tes [16, p. 39]. The term 
«attempted crime» in the post-Soviet 
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states is traditionally contained in the 
General Part of  the Criminal Code.

Summing up, Sweden, Norway, Den-
mark, Iceland, Finland have specific legal 
systems. The name of  the group is pro-
posed to be determined not only on the 
basis of  geographical criteria. Because, in a 
geographical sense, Scandinavia refers to 
the Scandinavian Peninsula. In this sense, 
only Norway, Sweden and the northern 
part of  Finland can be considered as Scan-
dinavia. To classify countries mentioned 
above as a separate group we propose to 
consider as key features: ethnic identity, 
common historical roots, language related-
ness. Moreover, we need to take into ac-
count the fact that scientists from Iceland 
and Finland do not include these countries 
in Scandinavia, but to the wider historical 
and geographical concept — Norden 
(North). Therefore, in our opinion, Nor-
dic Law Countries is more accurate term 

for this group of  countries. All the states 
of  this group had an impact on each other 
(dynastic unions, personal unions, con-
quests and dependent territories). It lead-
ed to homogeneous legal community, in 
terms of  the general principles of  law. An 
analysis of  the criminal law protection of  
property showed a certain typicality of  le-
gal constructions and a legislative ap-
proach to the criminalization of  crimes 
against property. Worth noting the certain 
casuistic construction of  norms as well as 
the originality of  a number of  legislative 
decisions. For instance, the Danish legisla-
tor criminalize the theft of  energy, noting 
that for the purposes of  this and subse-
quent articles any amount of  energy pro-
duced is stored or used to produce light, 
heat, power or movement or for any other 
economic purpose, must be considered as 
the equivalent of  a material object, directly 
in the disposition of  the norm.
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Україна є суверенною й демокра-
тичною державою, для якої важливим 
завданням є впорядкування суспіль-
них відносин, що базуються на нор-
мах права, задля дотримання законно-
сті в суспільстві та захисту життєво 
важливих інтересів людини й грома-
дянина, суспільства та держави у ціло-
му. Однією з основних гарантій за-
безпечення законності у сфері націо-
нальної оборони є її правове регулю-
вання, яке має відповідати викликам 

та реаліям, що склались в українсько-
му суспільстві.

Окупація Російською Федерацією 
частини території України — Авто-
номної Республіки Крим і міста Се-
вастополя, збройна агресія з боку Ро-
сійської Федерації у східних регіонах 
України, руйнування системи світової 
і регіональної безпеки та принципів 
міжнародного права, зумовлюють пе-
регляд та уточнення основних підхо-
дів до застосування Збройних Сил 
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України (далі — ЗС України) у зброй-
них конфліктах.

Збройна агресія Російської Федера-
ції на території України триває і може 
розширитись. За таких цілковито не-
безпечних умов питання щодо порядку 
і умов використання власних збройних 
сил для виконання завдань за призна-
ченням стає щодалі більш нагальною. 
Збройним Силам України відведено 
центральне місце в системі суб’єктів за-
безпечення національної безпеки, яка 
не може бути слабко розробленою, а 
тим більше зігнорованою, оскільки 
завжди на часі і завжди нагальна. Нові 
реалії сьогодення є наявним підтвер-
дженням того, що оборонний потенці-
ал продовжує залишатися визначаль-
ним інструментом спроможності будь-
якої держави відстояти свої життєво 
важливі національні інтереси.

Слід зазначити, що утримання дер-
жавою високоякісної професійної ар-
мії, спроможної забезпечити воєнну 
безпеку держави в сучасних умовах гло-
бальних політичних, економічних, 
енергетичних та екологічних змін існу-
вання людства не можливо без всебіч-
ного обґрунтування її призначення, ці-
лей та способів застосування.

Окремі питання, пов’язані з окрес-
леною проблематикою, розглядались у 
роботах таких вітчизняних учених: 
А. Н. Артеменка, Г. І. Вісича, С. М. Воз-
няка, Г. П. Воробйова, В. К. Горовенко, 
О. І. Затинайка, А. М. Іващенко, В. Й. Па-
шинського, А. М. Сиротенко, П. П. Ски-
би, О. І. Сухоноса, В. П. Тютюнника, 
В. С. Чорного та інших. Варто визнати, 
що наразі в Україні не представлено ре-
зультатів наукових досліджень, присвя-
чених проблемам правового регулю-
вання застосування ЗС України.

На наш погляд, це стало можливим 
через відсутність в Україні, в першу 
чергу, національної військово-юридич-
ної (правничої) наукової школи, і неза-
требуваність досліджень, присвячених 
військово-правовій проблематиці. Адже 

за час мирного існування в суспільстві 
сформувалась небезпечна ілюзія щодо 
непотрібності армії. Водночас реалії 
сьогодення, активізували інтерес в нау-
ковому середовищі до питань забезпе-
чення обороноздатності держави, зокре-
ма й дослідження проблем правового 
регулювання застосування Збройних 
Сил України, що обумовлює зосере-
дження зусиль науковців-правників на 
якісне та поглиблене їх вирішення. Від-
так, вищевказані обставини й обумов-
люють вибір теми дослідження.

Метою статті є дослідження законо-
давчої регламентації використання (за-
стосування) ЗС України, розкриття сут-
ності дефініцій «застосування й вико-
ристання ЗС України».

Як показали події 2014 року, діючі 
нормативно-правові акти з питань без-
пеки і оборони не були розраховані та 
адаптовані до дій в умовах збройної 
агресії. Така ситуація спровокувала про-
цес глобально оновлення законодав-
ства у сферах безпеки і оборони, у тому 
числі, й щодо застосування ЗС України.

Водночас, для забезпечення прове-
дення оборонної реформи в Україні, у 
Стратегічному оборонному бюлетені 
України [1] визначено заходи юридичного 
забезпечення реформування ЗС України 
(пункт 3.4), якими передбачається вне-
сти ряд змін до нормативно-правових 
актів за відповідними напрямами, у 
тому числі щодо нових форм і способів 
ведення операцій. Крім того, відповідно 
до Концепції розвитку сектору безпеки 
і оборони України [2], передбачено 
удосконалення системи застосування 
сил (військ) на основі принципів і стан-
дартів ЄС та НАТО.

Запровадження Антитерористичної 
операції на території Донецької та Лу-
ганської областей (далі — АТО) мало 
наслідком внесення численних змін до 
законодавства України для унормуван-
ня процедури залучення ЗС України та 
інших військових формувань до участі 
у невластивій для них операції (АТО). 
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Разом з тим, через наявність ряду полі-
тичних, організаційно-правових та ін-
ших факторів, формат АТО було змі-
нено у 2018 році на операцію Об’єдна-
них сил (далі — ООС). Така зміна пра-
воохоронної операції на воєнну опера-
цію полягає не тільки у формальній 
назві, а й зміні парадигми, в межах якої 
будуть застосовуватись Збройні Сили 
України, принципах, зброї, методах 
проведення операції тощо.

У  свою  чергу,  остання  декада 
2018 року відзначилась безпрецедент-
ним за період незалежності України рі-
шенням щодо введення воєнного стану 
строком на 30 діб у десяти областях 
України, дія якого «оголила» наявні не-
узгодженості та суперечності у військо-
вому законодавстві, які відкривають 
нові напрями дослідження для вітчиз-
няних науковців-юристів.

Звертаючись до правових основ за-
безпечення оборони держави, безпосе-
редню увагу варто приділити положен-
ням Конституції України. Так, у статті 17 
Конституції України визначено, що 
оборона України, захист її суверенітету, 
територіальної цілісності і недоторкан-
ності покладаються на Збройні Сили 
України. Забезпечення державної безпе-
ки і захист державного кордону України 
покладаються на відповідні військові 
формування та правоохоронні органи 
держави, організація і порядок діяльно-
сті яких визначаються законом [3]. Та-
ким чином, саме Основний закон Украї-
ни визначає безальтернативне завдання 
ЗС України щодо оборони України.

Водночас, Конституція України на-
діляє Президента України вагомими 
повноваженнями у сфері безпеки і обо-
рони, які також знайшли своє закрі-
плення у Законі України «Про націо-
нальну безпеку України» [4]. Відповідно 
до Конституції України, Президент 
України уособлює в собі статус глави 
держави, гаранта державного суверені-
тету, територіальної цілісності України, 
додержання Конституції України, прав і 

свобод людини і громадянина, Верхов-
ного Головнокомандувача Збройних 
Сил України і Голови Ради національ-
ної безпеки та оборони України.

Слід підкреслити, що саме Прези-
дент України наділений дискреційними 
повноваженнями щодо: внесення до 
Верховної Ради України подання про 
оголошення стану війни та у разі зброй-
ної агресії проти України прийняти рі-
шення про використання Збройних Сил 
України. Тому, можна стверджувати, 
що Президент України посідає дуже ва-
гоме місце у організаційно-правовому 
механізмі використання ЗС України, 
адже фактично його рішення є первин-
ним управлінським рішенням, що легі-
тимізує використання ЗС України.

Разом з тим, Конституція України на-
діляє значними повноваженнями Вер-
ховну Раду України стосовно ЗС України, 
зокрема щодо: оголошення за поданням 
Президента України стану війни і укла-
дення миру, схвалення рішення Президента 
України про використання ЗС України у разі 
збройної агресії проти України.

Отже, процедура і процес прийнят-
тя рішення щодо використання ЗС Укра-
їни регламентується конституційними 
нормами, а до підстав для прийняття 
такого рішення слід відносити акт зов-
нішньої збройної агресії.

Варто звернути увагу на те, що зга-
дані норми Конституції України інтер-
претуються в законах України у іншій 
редакції. Так, в Конституції України за-
кріплено словосполучення «викори-
стання ЗС України», а в Законах Украї-
ни «Про Збройні Сили України», «Про 
оборону України» та ряді інших норма-
тивно-правових актів використовується 
інший термін — «застосування ЗС Ук-
раїни». Водночас, стаття 2 Закону Укра-
їни «Про засади внутрішньої і зовніш-
ньої політики» серед принципів, на 
яких ґрунтується зовнішня політика ви-
значає, що застосування Збройних Сил 
України можливе лише у випадках актів 
збройної агресії проти України [5].
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Підтверджують важливість окресле-
них проблем низка наукових публіка-
цій, які розглядають проблемні аспекти 
законодавства у сфері оборони України 
та вказують на необхідність його вдо-
сконалення [6, с. 20].

Таким чином, актуальною є необ-
хідність уніфікованого підходу при ви-
користанні зазначених термінів у нор-
мативно-правових актах та їх змістової 
визначеності. На перший погляд ці 
слова є синонімами, виходячи з даних 
словника української мови [7] та сино-
німічного словника [8]. Однак, поняття 
«використовувати» означає практично 
застосовувати що-небудь для досягнен-
ня чи втілення якоїсь мети; включає в 
себе практику втілення чого-небудь або 
можливість практичного застосування. 
По своїй суті «застосування» означає 
використання на практиці, використати 
що-небудь, тобто практичну сторону 
будь-якого процесу.

Військовий енциклопедичний слов-
ник розрізняє терміни: бойове застосу-
вання, оперативне застосування та стра-
тегічне застосування [9].

Підтвердженням того, що ці слова 
не є тотожними слугують норми Зако-
ну України «По Збройні Сили Украї-
ни», зокрема: «з’єднання, військові ча-
стини і підрозділи ЗС України в мир-
ний час мають право застосовувати і ви-
користовувати зброю та бойову техні-
ку …» [10, ст. 1-1].

Звертаючись до аналізу міжнарод-
ної практики, слід зазначити, що у Ста-
туті ООН, Римському статуті Міжна-
родного кримінального суду прослідко-
вується переважне вживання терміну 
«застосування» при визначенні питань 
щодо застосування збройної сили дер-
жавами. Також при проведенні ми-
ротворчих операцій, і перш за все між-
народних (коаліційних) під егідою 
ООН, держави керуються вимогами так 
званого операційного права, один з до-
кументів якого має назву «Правила за-
стосування сил» [11, с. 30–32].

Аналогічним прикладом може слу-
гувати численна кількість інших міжна-
родних актів, а саме: «Правила застосу-
вання сили НАТО» (Північноатлантич-
на Рада Альянсу, 2003 р.), Довідник 
Санремо із правил застосування сили 
(Міжнародний Інститут Гуманітарного 
Права, 2009 р.), Довідник з Правил за-
стосування сили для військових юрис-
тів (Центр права та воєнних операцій 
Воєнно-юридичної служби Збройних 
Сил США) та інші.

З наведеного порівняльного термі-
нологічного аналізу понять «викори-
стання» і «застосування» можна зробити 
висновок, що «використання» — понят-
тя більш ширше, ніж «застосування». 
Поняття «використання» включає в 
себе як реальну практику здійснення 
чого-небудь, так і потенційну можли-
вість практичного застосування будь-
яких ресурсів, сил і засобів; «застосуван-
ня» означає діяльнісну, практичну ча-
стину будь-якого явища, процесу.

Отже слід визнати, що прийняття 
рішення про використання ЗС України 
не тягне за собою обов’язкове їх реаль-
не застосування. Аналіз сутності понять 
«використання» і «застосування» ЗС Ук-
раїни доводить, що ці слова мають зов-
сім різне значення.

Для формування цілісного уявлення 
та розкриття теми дослідження вважає-
мо за необхідне проаналізувати ряд по-
ложень законів України.

Так, у статті 4 Закону України «Про 
оборону України» [12] зазначено: «у разі 
збройної агресії проти України або за-
грози нападу на Україну Президент 
України приймає рішення про загальну 
або часткову мобілізацію, введення во-
єнного стану в Україні або окремих її 
місцевостях, застосування ЗС України, 
інших військових формувань, утворе-
них відповідно до законів України, по-
дає його Верховній Раді України на 
схвалення чи затвердження, а також 
вносить до Верховної Ради України по-
дання про оголошення стану війни. 
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Органи державної влади та органи вій-
ськового управління, не чекаючи ого-
лошення стану війни, вживають заходів 
для відсічі агресії. На підставі відповідного 
рішення Президента України ЗСУ разом 
з іншими військовими формуваннями 
розпочинають воєнні дії, у тому числі 
проведення спеціальних операцій (роз-
відувальних, інформаційно-психоло-
гічних тощо) у кіберпросторі. З момен-
ту оголошення стану війни чи фактич-
ного початку воєнних дій настає воєн-
ний час, який закінчується у день і час 
припинення стану війни».

Отже, як вбачається із наведеного, 
воєнний час може розпочинатися як з 
часу оголошення стану війни, так і фак-
тичного початку воєнних дій, а припи-
няється тоді, коли припиняється стан 
війни. Тобто, за умови оголошення ста-
ну війни ці стани фактично можуть іс-
нувати паралельно і завершуватися од-
ночасно. Однак, формулювання щодо 
того, що воєнний час може розпочина-
тися з фактичного початку воєнних дій 
викликає ряд питань та дискусій. Перш 
за все, що означає початок воєнних дій, 
їх інтенсивність та хто наділений пов-
новаженнями констатувати, що ведуть-
ся воєнні дії.

Оскільки Конституція України 
уповноважує виключно Президента 
України на прийняти рішення про вико-
ристання ЗС України, вбачається, що 
саме він як Верховний Головнокоман-
дувач Збройних Сил України повинен 
віддати керівництву ЗС України наказ 
про початок воєнних дій.

Відзначимо, що поняття «воєнний 
стан» визначено одночасно у двох За-
конах України «Про правовий режим 
воєнного стану» [13] та «Про оборону 
України» [12], однак ці поняття суттєво 
різняться між собою. Крім того, в наці-
ональному законодавстві взагалі відсут-
ні визначення категорій «стан війни» і 
«воєнний час». Саме тому багато україн-
ських політиків помилково ототожню-
ють «стан війни» з «воєнним станом» 

або «воєнним часом». Наведене свід-
чить, що вказані положення викладено 
без урахування принципу правової ви-
значеності та без недотриманням вимог 
щодо якості законів.

Закон України «Про Збройні Сили 
України» визначає, що ЗС України за-
безпечують  стримування  збройної 
агресії проти України та відсіч її, охоро-
ну повітряного простору держави та 
підводного простору у межах територі-
ального моря України у випадках, ви-
значених законом, беруть участь у захо-
дах, спрямованих на боротьбу з теро-
ризмом. Названим законом передбаче-
но можливість залучення ЗС України, 
інших військових формувань до здійс-
нення заходів правового режиму воєн-
ного і надзвичайного стану, проведен-
ня військових інформаційно-психоло-
гічних операцій, боротьби з терориз-
мом і піратством та ряду інших заходів.

Важливим чинником підвищення 
обороноздатності держави та бойових 
спроможностей ЗС України було ство-
рення у розпал АТО (2016 рік) дієвого 
інструменту воєнно-силового стриму-
вання збройної агресії — Сил спеціаль-
них операцій Збройних Сил України 
(далі — ССО). Так, згідно Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо Сил спеціальних опе-
рацій Збройних Сил України» [14] в 
структурі ЗС утворено окремий рід 
сил — ССО, з притаманними лише їм 
специфічними завданнями — здійсню-
вати спеціальну розвідку і спеціальні 
операції, у тому числі, на тимчасово оку-
пованій (непідконтрольній) території 
України та за її межами. Водночас, заува-
жимо, що законодавець не визначив 
відмінність їх правового статусу та спе-
ціальну компетенцію, хоча ці питання є 
базовими для всієї подальшої діяльно-
сті ССО. При цьому, завдання ССО міс-
тяться у чотирьох законах України без 
їх конкретизації. Специфіка діяльності 
та деталізація завдань ССО закріплена у 
Положенні про Сили спеціальних опе-
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рацій Збройних Сил України, яке має 
обмежений доступ, чим ускладнюється 
можливість ознайомлення із особли-
востями застосування ССО.

В той же час, довготривалий зброй-
ний конфлікт та залучення до нього 
ЗС України для виконання невластивих 
їм завдань (АТО), створили підгрунття 
для започаткування проведення ООС 
на сході України.

Відзначимо, що на теперішній час 
порядок застосування Збройних Сил 
України, інших військових формувань 
та правоохоронних органів держави в 
операції Об’єднаних сил регламентова-
ний Законом України «Про особливос-
ті державної політики із забезпечення 
державного суверенітету України на 
тимчасово окупованих територіях у До-
нецькій та Луганській областях» [15], 
який з точки зору законодавчої логіки є 
актом так званого «ситуативного регу-
лювання», та законодавчо «легалізував» 
застосування Збройних Сил України в 
мирний час лише для конкретної опе-
рації (ООС).

Враховуючи, що положення цього 
закону стосуються питань, які пов’язані 
із здійсненням заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської 
Федерації виключно у Донецькій та Лу-
ганській областях, — то норми зазначе-
ного закону є тимчасовими нормами, які 
стосується певної ситуації, у певний час і 
на певній території, і вони не можуть 
міститися у нормах права постійної дії.

Тому, положення згаданого закону, 
якими Верховна Рада України вже зазда-
легідь схвалила всі потенційно можливі 
одноосібні рішення Президента Украї-
ни про використання ЗС України, кон-
цептуально не вписуються у визначену 
Конституцією України черговість при-
йняття таких рішень. Адже, за змістом 
вищезазначених конституційних при-
писів Верховна Рада України має схвали-
ти внесене до парламенту Президентом Укра-
їни рішення про використання ЗС України 

та інших військових формувань у разі 
збройної агресії проти України. Реаліза-
ція Президентом України цього повно-
важення фактично є первинним управ-
лінським рішенням, а не навпаки.

Отже, на даний час, залишається не-
вирішеним концептуальне питання 
щодо «прийняття рішення» Президен-
том України про використання Зброй-
них Сил України.

Водночас, відповідно до наказу Вер-
ховного Головнокомандувача Зброй-
них Сил України «Про початок опера-
ції Об’єднаних сил із забезпечення на-
ціональної безпеки і оборони, відсічі та 
стримування збройної агресії Росій-
ської Федерації на території Донецької 
та Луганської областей» від 30 квітня 
2018 року № 3 дск-оп з 30 квітня розпо-
чалася ООС, проведення якої передба-
чено в умовах правового режиму мир-
ного часу з можливістю введення пра-
вового режиму воєнного стану у разі 
розширення збройної агресії Росій-
ської Федерації.

У контексті оновлення безпекового 
законодавства України знаковим слід 
визнати також прийняття Закону Украї-
ни «Про національну безпеку України» 
від 21 червня 2018 року [4], який карди-
нально змінює всю архітектоніку систе-
ми забезпечення національної безпеки, 
а також системи управління Збройними 
Силами України та іншими складовими 
сил оборони.

Навіть біглий аналіз тексту цього за-
кону дозволяє дійти висновку, що він 
торкається фундаментальних засад сис-
теми забезпечення національної безпе-
ки, а відтак докорінно змінює механіз-
ми управління у сфері національної 
безпеки і оборони, структуру, склад сек-
тору безпеки і оборони, вноситься змі-
ни в основні поняття, вперше законо-
давчо унормовує ряд понять, таких як 
«сектор безпеки і оборони», «сили без-
пеки», «сили оборони», «воєнна безпе-
ка», «воєнний конфлікт», «збройний 
конфлікт» тощо.
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Такі зміни концептуально відрізня-
ються від раніше існуючих понять, за-
кладають докорінну реформу усього 
сектору безпеки і оборони, й у першу 
чергу ЗС України, а тому повинні бути 
докладно прорахованими, базуватися 
на фундаментальних наукових дослі-
дженнях, обговорюватись із залучен-
ням фахівців-науковців, практичних 
працівників та всією юридичною 
спільнотою України.

Крім того, наказом Верховного Го-
ловнокомандувача Збройних Сил Укра-
їни від 17 серпня 2018 року № 20дск-оп 
затверджено «Доктрину застосування 
сил оборони держави», а наказом Гене-
рального штабу Збройних Сил України 
від 17 вересня 2018 року № 10-т затвер-
джено «Основи ведення операцій військ 
(сил)», які у межах цієї статті не підляга-
ють аналізу через закритий характер 
цих документів.

Отже, процес удосконалення зако-
нодавства з питань використання (за-
стосування) ЗС України активізувався 
починаючи з 2014 року і триває досі. 
Вагомим поштовхом слугувала існуюча 
та довготривала конфліктна ситуація на 
території України, адже повсякчас ви-
никаючі нові загрози, об’єктивно зу-
мовлюють необхідність пошуку адек-
ватних способів протидії, у тому числі 
через удосконалення організацій-
но-правового механізму використання 
(застосування) ЗС України.

Як показав порівняльний аналіз змі-
сту норм вищезгаданих законів, існує 
низка проблемних питань у діючому 
законодавстві стосовно порядку і умов 
застосування ЗС України. Тому, пропо-
нуємо вирішити їх таким чином:

1) для однакового розуміння понят-
тя «воєнний стан» — його потрібно уні-
фікувати в діючих нормативно-право-
вих актах, а для коректного використан-
ня категорій «стан війни» та «воєнний 
час» слід закріпити їх визначення в За-
коні України «Про правовий режим 
воєнного стану»;

2) для унормування понять «викори-
стання та застосування ЗС України» 
слід їх визначити у Законі України «Про 
Збройні Сили України» таким чином:

застосування Збройних Сил України — 
організований порядок дій військ (сил) 
Збройних Сил України з використан-
ням зброї і військової техніки та з до-
триманням норм і принципів міжна-
родного права, щодо виконання визна-
чених законами України завдань в умо-
вах мирного та воєнного часу, а також у 
період дії воєнного стану для досягнен-
ня визначеної воєнно-політичної (во-
єнно-стратегічної) мети і завдань;

використання Збройних Сил України — 
організований порядок дій Збройних 
Сил України щодо виконання покладе-
них на них Конституцією України за-
вдань оборони України із застосуван-
ням, при необхідності, зброї, військової 
техніки, сил і засобів збройної бороть-
би, у визначених формах та способах 
застосування військ (сил) Збройних 
Сил України;

форма застосування військ (сил) Збройних 
Сил України — сукупність узгоджених і 
взаємопов’язаних способів ведення во-
єнних (бойових) дій у ході виконання 
завдань, що реалізуються за єдиним за-
мислом і планом для досягнення певної 
мети воєнних (бойових) дій. Основними 
формами застосування ЗС України є: 
стратегічні дії, операції, бойові дії, спеці-
альні, специфічні, стабілізаційні дії, бої, 
удари та маневр військ (сил).

Видається, що стан сучасного ві-
тчизняного законодавства щодо засто-
сування ЗС України не виключає необ-
хідності удосконалення правового ме-
ханізму залучення ЗС України для про-
ведення потенційних воєнних (бойо-
вих) дій на іншій території України 
(у разі виникнення такої необхідності у 
майбутньому), підтримання обороноз-
датності України, запобігання та ней-
тралізації загроз воєнного характеру. 
Саме тому сьогодення диктує необхід-
ність детального унормування порядку і 
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умов використання (застосування) 
ЗС України, а також перетворення їх на 
вагомий інструмент національної та 
глобальної безпеки в результаті тран-
сформації до стандартів НАТО та євро-
пейського безпекового простору.

Окреслені у статті проблеми потре-
бують подальшого вивчення та всебіч-
ного обговорення науковцями-правоз-
навцями та практиками, а також підго-
товку системних змін до законодавства 
у сфері оборони.
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Постановка проблеми. Зі зростан-
ням відкритості українського суспіль-
ства в нашій державі суттєво актуалізу-
валася міграція населення, яка проявля-
ється у різних формах, що зумовлює 
потребу комплексного дослідження 
ступеню захисту міграційних прав і сво-
бод людини, адже міграційні процеси 
значно впливають на розвиток еконо-
міки, соціальної сфери, демографії та 
інших аспектів становлення держави.

Проте, питання чи відкрите це сус-
пільство до сучасних викликів, які диктує 
нам нова ера міграції залишається від-
критим. Тому для більш комплексного 
розуміння даного питання необхідно 
провести аналіз процесу становлення 
державної міграційної політики України.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій з даної теми, виділення не-
вирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячується стат-
тя. Феномен міграції досліджувався й 
раніше, значний вклад у розвиток мі-

граційного права внесли вітчизняні 
учені: О. Бандурка, Ю. Бузницький, 
А. Бабенко, В. Колпаков, О. Кузьмен-
ко, С. Мосьондз, В. Новік, В. Олефір, 
О. Піскун, І. Прибитков, Ю. Римарен-
ко, Ю. Тодик, В. Шаповал, М. Шульга 
та інші. Водночас, питанням генезису 
розвитку державної міграційної політи-
ки України дослідники значної уваги 
не приділяли.

Метою статті є проаналізувати ета-
пи розвитку та становлення державної 
міграційної політики України, визначи-
ти її основні засади, перспективи крізь 
призму конкретних обставин та при-
чин міграційних процесів, які виникали 
в різні періоди її формування та низку 
ухвалених нормативно-правових актів, 
спрямованих на їх регулювання.

Виклад основного матеріалу. 
Втім, Україна на сьогоднішній день з 
точки зору міжнародних міграційних 
процесів є здебільшого транзитною 
країною або країною постачання мі-
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грантів, особливо зважаючи на воєнні 
події на сході держави та анексію Криму.

В той же час, навіть передові країни 
Європи, як свідчить сучасний стан з ре-
гулюванням потоків біженців та шукачів 
притулку, не мають адекватної відповіді 
стосовно того, як інтегрувати значну 
кількість людей, забезпечити їх необхід-
ними засобами до існування і при цьому 
якісно використати запропонований 
людський капітал. Саме тому процес 
формування та модернізації державної 
міграційної політики має бути стратегіч-
но спланованим, а не хаотичним.

Більшість науковців, які досліджу-
ють розвиток державної міграційної 
політики України, акцентують увагу на 
міграційні процеси та міграційні відно-
сини і в основному дають хронологіч-
ний аналіз розвитку суто національно-
го міграційного законодавства. Проте, 
ми вважаємо є сенс розглянути особли-
вості розвитку державної міграційної 
політики через призму обставин та 
причин міграційних процесів, які вини-
кали в різні періоди її формування та 
низку ухвалених нормативно-правових 
актів, спрямованих на їх регулювання.

Першою причиною міграційних 
процесів з якою зіткнулась Україна в 
період проголошення її незалежності 
був розвал Радянського Союзу, та наяв-
ність «вимушених» міграцій в умовах 
економічної кризи перехідного періо-
ду. Тому у влади і суспільства сформу-
валося доволі обережне ставлення до 
міграції: вона асоціювалася передусім із 
суспільними негараздами, труднощами, 
матеріальними витратами.

Попри це, у перші роки незалежнос-
ті у розробленні міграційної політики 
було досягнуто очевидних успіхів, зо-
крема, ухвалено низку законів, спрямова-
них на регулювання міграцій. Закон 
України «Про реабілітацію жертв полі-
тичних репресій» (1991) [1] забезпечив 
право на повернення в Україну грома-
дян, які зазнали репресивних переселень 
з її території. Ухвалення Закону України 

«Про громадянство України» (1991) [2], 
згідно з яким вихідці з України та їхні на-
щадки набули можливості визнання сво-
єї належності до громадянства України 
у спрощеному порядку, мало сприяти 
репатріаційним процесам.

Численні міграції, якими відзначав-
ся початок 1990-х років, обумовили 
розробку і ухвалення Закону України 
«Про біженців» [3], що став одним із 
перших подібних законодавчих актів 
на теренах СНД і, незважаючи на те, 
що Україна на той час не була сторо-
ною Женевської конвенції ООН про 
статус біженців 1951 р., в основному 
відповідав її змістові. Ухвалений у січні 
1994 р. Закон України «Про правовий 
статус іноземців» став базовим для вирі-
шення питань перебування іноземців в 
Україні, їхнього правового статусу, за-
побігання нелегальній міграції, яка 
внаслідок деградації колишнього зо-
внішнього кордону СРСР та тогочасної 
«прозорості» кордонів між новими не-
залежними державами зростала і пере-
творилася на серйозну проблему.

Свободу виїзду за кордон та повер-
нення в Україну гарантував громадянам 
Закон України «Про порядок виїзду з 
України і в’їзду в Україну громадян 
України» (1994) [4]. З ухваленням цього 
Закону набула чинності стаття 10 Зако-
ну України «Про зайнятість населення», 
в якій зазначалося, що громадяни ма-
ють право на трудову чи підприєм-
ницьку діяльність під час тимчасового 
перебування за кордоном [5].

Другою причиною було питання 
облаштування в Криму колишніх де-
портованих кримських татар, а також 
болгар, вірмен, греків, німців, які повер-
талися в Україну. Влітку 1992 р. поста-
новами Кабінету Міністрів України 
було визначено порядок надання допо-
моги біженцям з району воєнних дій у 
Придністров’ї (Республіка Молдова). 
Вже з 1 січня 1993 р., тобто ще до ухва-
лення закону про виїзд та в’їзд, поста-
новою Уряду було скасовано дозвіль-
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ний порядок перетину державного кор-
дону, за якого для кожного виїзду за 
межі держави громадянин мав отримати 
спеціальний дозвіл.

Оскільки міграції мають міжнародну 
природу, у перші роки незалежності 
Україна почала активно брати участь 
у міжнародному співробітництві у цій 
сфері. У країні з’явилися представництва 
Верховного комісара ООН у справах бі-
женців (УВКБ ООН), Міжнародної ор-
ганізації з міграції (МОМ). Кабінетом 
Міністрів було підписано угоди про 
співпрацю з цими міжнародними орга-
нізаціями (1996), діяльність яких в Украї-
ні була спрямована як на надання безпо-
середньої допомоги мігрантам та біжен-
цям, так і на сприяння у розбудові дер-
жавної системи управління міграціями.

Трудова міграція на початку україн-
ського державотворення відігравала важ-
ливу роль, у зв’язку із переміщенням ро-
бочої сили між країнами колишнього 
СССР (Азербайджан, Білорусія, Вірме-
нія, Молдова, Російська Федерація 
тощо). Тому її порядок та соціальні ас-
пекти були предметом угоди країн СНД 
«Про співробітництво у сфері трудової 
міграції та соціального захисту трудівни-
ків-мігрантів», укладеної 15 квітня 1994 р. 
Сторони домовилися про визнання без 
легалізації документів про освіту та ква-
ліфікацію працівників-мігрантів, недо-
пущення подвійного оподаткування їх-
ніх заробітків, можливості переказів за-
роблених коштів та вивозу майна. Уго-
дою визначено, що соціальне страхуван-
ня та соціальне забезпечення працівни-
ків-мігрантів здійснюються відповідно 
до законодавства країни працевлашту-
вання, зокрема, відшкодування шкоди, 
спричиненої виробничою травмою чи 
професійним захворюванням.

Ще однією об’єктивною обстави-
ною була гострота та складність мігра-
ційних проблем перших років незалеж-
ності, що в свою чергу спонукала до 
створення спеціальних органів вико-
навчої влади, які б мали ними займатися.

У квітні 1993 р. було створено Мі-
ністерство України у справах націо-
нальностей та міграції (з 1996 р. — Дер-
жавний комітет), а у червні 1994 р. — 
органи міграційної служби на місцях, 
при обласних адміністраціях, які пере-
бували у подвійному підпорядкуванні 
Міністерства та місцевої влади. Поєд-
нання різних функцій в одній установі 
було пов’язано із дефіцитом коштів, 
кваліфікованих кадрів державних служ-
бовців, відсутністю необхідного галузе-
вого законодавства тощо.

Разом із тим уже тоді стало зрозумі-
ло, що в перспективі, з напрацюванням 
необхідного досвіду та створенням за-
конодавчої бази, буде необхідно ство-
рити в державі повноцінну міграційну 
службу, тобто спеціалізовану установу, 
в компетенції якої повинні бути скон-
центровані основні функції з управлін-
ня міграціями [6, c. 399–402].

Базові принципи, які були сформу-
льовані під час розроблення перших в 
Україні законодавчих актів з регулю-
вання міграційних процесів, знайшли 
свій розвиток та втілення в Конституції 
України [7], ухваленій 1996 р. На кон-
ституційному рівні багато з них було 
сформульовано вперше. На основі на-
працювань перших років формування 
міграційної політики 1997 р. було здійс-
нено першу спробу її концептуального 
оформлення. Указ Президента України, 
яким затверджувалися Основні напрями 
соціального розвитку держави, містив 
розділ, присвячений міграційній політи-
ці. Варто звернути увагу на те, що серед 
визначених в Указі пріоритетів міграцій-
ної політики регулювання трудової мі-
грації громадян за кордон відсутнє, хоча 
це питання й згадувалося в тексті.

Майже одночасно з ухваленням 
Конституції та згаданого вище Указу 
Президента щодо соціального розвит-
ку, Україна вступила до Ради Європи, 
взявши на себе низку зобов’язань, зо-
крема, у сфері захисту прав людини. 
Приєднання до Європейської конвенції 
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про захист прав людини і основополож-
них свобод та протоколів до неї (рати-
фіковані Верховною Радою України 
17 липня 1997 р.) означало імплемента-
цію до національного законодавства ба-
гатьох норм, що стосувалися міграції.

Наступною не менш важливою 
причиною було спрощення репатріації 
вихідців з України на історичну батьків-
щину. Відповідно це зумовило створен-
ня нової редакції Закону України «Про 
громадянство України» 2001 року.

Так, у ньому зазначалося, що грома-
дянство України можна набути за тери-
торіальним походженням. Причому не 
обов’язково, щоб з території України 
походила сама особа, яка набуває гро-
мадянство. Достатньо, щоб хоча б один 
з її батьків, дід чи баба, брат чи сестра 
народилися або постійно проживали в 
Україні на момент проголошення нею 
державного суверенітету.

Набути громадянство за територі-
альним походженням могли особи, які 
походили не лише з України в сучас-
них межах, а й з інших територій, які 
в різний час входили до державних 
українських утворень (УНР, ЗУНР, УР, 
Закарпатської України, УРСР), хоча й 
належать наразі іншим державам, а та-
кож з територій, які на момент народ-
ження особи не входили до складу 
України, проте є її частиною нині, на-
приклад, з Криму.

7 червня 2001 року був прийнятий 
Закон України «Про імміграцію», який 
сприяв розвитку міграційного законо-
давства в сфері імміграції і дав чітке ви-
значення імміграції, хто такий іммігрант 
та закріпив поняття «квота» імміграції; 
встановив порядок надання дозволу на 
імміграцію, скасування дозволу на іммі-
грацію, порядок видачі посвідки на по-
стійне місце проживання тощо [8].

У травні 2011 р. Указом Президен-
та було врешті-решт затверджено Кон-
цепцію державної міграційної політики 
України. Такий спосіб, вочевидь, дикту-
вався не стільки нагальною потребою 

концептуального визначення у сфері 
міграції, скільки бажанням уникнути 
(враховуючи попередній досвід) трива-
лої та складної процедури проходжен-
ня документу через парламент.

У 2011 р. було ухвалено нову редак-
цію базового для міграційної сфери зако-
ну «Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства» [9], що замінив доволі 
декларативний та неконкретний закон 
перших років незалежності. У ньому 
міститься визначення ключових понять, 
наприклад, «незаконний мігрант».

З ухваленням у тому ж році нового 
закону «Про біженців та осіб, які потре-
бують додаткового або тимчасового за-
хисту» [10] в Україні було введено т. зв. 
субсидіарні форми захисту шукачів 
притулку. Як випливає уже з назви зако-
ну, крім конвенційного, тобто передба-
ченого Женевською конвенцією 1951 р. 
про статус біженців, згідно з якою за-
хист надається у разі переслідувань 
на основі етнічної, громадянської, релі-
гійної чи соціальної належності або по-
літичних поглядів, новим законом пе-
редбачено також додатковий та тимча-
совий захист.

Першим із них можуть користува-
тися особи, які не підпадають під дію 
Конвенції, проте потребують міжна-
родного захисту внаслідок загрози 
у країні походження чи проживання 
смертної кари, тортур, нелюдського, та-
кого, що принижує гідність, поводжен-
ня чи покарання. Тимчасовий захист 
може застосовуватися у разі масового 
прибуття в Україну іноземців, які виму-
шено покинули місця постійного про-
живання внаслідок зовнішньої агресії, 
громадянської війни, природних чи 
техногенних катастроф тощо. Пропи-
сана в законі процедура надання додат-
кових форм захисту така сама, як і кон-
венційного. Вид захисту визначається 
лише при прийнятті рішення за клопо-
танням шукача притулку. Украй важли-
вим для регулювання міграційної сфе-
ри був також ухвалений у жовтні 2012 р. 
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закон «Про Єдиний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус» [11].

Ним передбачено запровадження 
документів для виїзду за кордон з елек-
тронним носієм біометричної інфор-
мації, що є на сьогодні обов’язковим 
міжнародним стандартом. Важливо та-
кож, що створення відповідно до зако-
ну реєстру населення сприятиме більш 
точному об лікові міграційних перемі-
щень і, відповідно, прийняттю краще 
обґрунтованих політичних рішень у 
сфері міграції.

І звичайно найбільш важливим та 
ключовим моментом у генезисі розвит-
ку державної міграційної політики 
України є євроінтеграція як основний 
вектор зовнішньої політики нашої краї-
ни, то саме ЄС і задає тон модернізації 
міграційної політики України.

Вкрай важливим у цьому контексті 
для нашої держави стало прийняття 
Плану дій з лібералізації візового режи-
му 2010 р. (далі — План дій), що є до-
рожньою картою з модернізації вітчиз-
няної міграційної політики у відповід-
ності до європейських стандартів.

Загалом, зазначені в Плані дій вимо-
ги полягали у наступному: суттєве по-
кращення рівня безпеки документів, 
включаючи біометрику; зміцнення по-
тенціалу у сфері управління кордонами 
та міграцією, політики притулку; ре-
форм і співпраці у сфері громадського 
порядку та безпеки; вирішення питань у 
сфері зовнішніх зносин (у тому числі 
щодо прав людини та основополож-
них свобод) тощо.

Також необхідною умовою для лі-
бералізації безвізового режиму між 
Україною та Європейським Союзом у 
квітні 2011 р. було затвердження Поло-
ження про Державну міграційну службу 
України.

Окрім формування національної 
стратегії та створення відповідного цен-
трального органу влади, важливою вимо-

гою Європейського Союзу щодо модер-
нізації міграційної політики України є 
формування єдиного демографічного 
реєстру. Відповідний Закон України 
«Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують осо-
бу чи її спеціальний статус» після довгих 
дискусій та законодавчих колізій зреш-
тою набув чинності 1 січня 2013 р. [11].

У 2014 р. Україна вперше за роки не-
залежності зіткнулася з вимушеною вну-
трішньою міграцією населення з окре-
мих територій Донецької, Луганської об-
ластей та АР Крим до інших регіонів. Це 
викликало цілий ряд питань, які потребу-
вали державного врегулювання і саме 
тому був прийнятий у тому ж році Закон 
України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб» [13].

Самою новою тенденцією у розвит-
ку державної міграційної політики та 
зближення її з вимогами ЄС є схвалення 
Стратегії державної міграційної політи-
ки України на період до 2025 року, яке 
відбулось 2 липня 2017 року.

Стратегія заснована на таких прин-
ципах реалізації державної міграційної 
політики:

1) верховенство права;
2) захист прав людини та основних 

свобод;
3) прозорість діяльності органів 

державної влади та органів місцевого 
самоврядування;

4) запобігання і боротьба з усіма 
формами та проявами расизму, ксено-
фобії та пов’язаної з ними нетерпимості;

5) неприпустимість будь-яких форм 
дискримінації;

6) заохочення культурного розмаїття;
7) сумісність міграційної політики з 

іншими сферами діяльності держави;
8) координація та співробітництво 

на державному, регіональному та місце-
вому рівні;

9) активне залучення громадських 
партнерів, наукових кіл, міжнародних 
організацій;
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10) наукова обґрунтованість рішень, 
які приймаються;

11) гнучкість, що передбачає періо-
дичне коригування тактичних завдань 
та заходів з метою досягнення страте-
гічних цілей.

Стратегія передбачає реалізацію та-
ких цілей:

Ціль 1. Знизити адміністративні ба-
р’єри для свободи пересування насе-
лення України.

Ціль 2. Зменшити негативні наслід-
ки еміграції з України та збільшити її 
позитивний вплив на розвиток держави.

Ціль 3. Створити необхідні умови 
для повернення та реінтеграції україн-
ських мігрантів в українське суспільство.

Ціль 4. Сприяти легальній міграції 
в Україну, узгодженій із соціальною 
політикою та економічним розвитком 
держави.

Ціль 5. Забезпечити успішну інтегра-
цію іноземців та осіб без громадянства, 
які перебувають в Україні на законних 
підставах, в українське суспільство.

Ціль 6. Ефективно використовува-
ти систему видачі віз та можливості 
консульських установ для управління 
міграцією.

Ціль 7. Здійснювати прикордонний 
контроль осіб, адаптований до змінних 
міграційних потоків та можливостей ін-
тегрованого управління кордонами.

Ціль 8. Посилити контроль за до-
триманням міграційного законодавства 
всередині держави.

Ціль 9. Забезпечити повагу до люд-
ської гідності осіб, що повертаються, 
заохочуючи їх до добровільного повер-
нення.

Ціль 10. Запровадити належний ме-
ханізм та програми регуляризації неле-
гальних мігрантів.

Ціль 11. Забезпечити іноземцям та 
особам без громадянства, які звернули-
ся до відповідного органу міграційної 
служби із заявою про визнання біжен-
цем або особою, яка потребує додатко-
вого захисту, можливість розгляду їх 

заяв про визнання біженцем або осо-
бою, яка потребує додаткового захисту, 
за допомогою ефективної і справедли-
вої процедури

Ціль 12. Забезпечити належну інф-
раструктуру та створити умови для 
проживання осіб, які звернулися із зая-
вою про визнання біженцем або осо-
бою, яка потребує додаткового захи-
сту, а також осіб, яких визнано біжен-
цями або особами, які потребують до-
даткового захисту

Ціль 13. Забезпечити інтеграцію бі-
женців та осіб, які потребують додатко-
вого захисту, в українське суспільство, а 
також задоволення інтеграційних по-
треб осіб, які звернулися із заявою про 
визнання біженцем або особою, яка по-
требує додаткового захисту.

Висновки. Як показав здійснений 
нами аналіз розвитку державної мігра-
ційної політики України є перелік кон-
кретних причин та обставин на тлі яких 
вона формувалась поетапно, а саме: 
розвал Радянського Союзу та наявність 
«вимушених» міграцій в умовах еконо-
мічної кризи перехідного періоду; об-
лаштування в Криму колишніх депор-
тованих осіб; трудова міграція; репатрі-
ація вихідців з України на історичну 
батьківщину; зовнішня міграція; вну-
трішньо переміщені особи та візова лі-
бералізація із ЄС. І разом з тим відсутні 
конкретні нормативно-правові акти та 
Державні програми з питань протидії 
нелегальній міграції. Це нам говорить 
про постійне виникнення нових мігра-
ційних викликів та загроза у зв’язку із 
політичним, економічним та військови-
ми процесами, які відбуваються в країні.

Незважаючи на помітний прогрес у 
сфері розвитку державної міграційної по-
літики України, який спостерігається про-
тягом останніх кілька років, в нашій держа-
ві й досі бракує чіткого, комплексного 
управління міграційними процесами.

І також необхідно розуміти, що під-
писання угоди про безвізовий режим 
України з ЄС відбулося у Страсбур-
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Свобода пересування визнається ос-
новоположним правом людини міжна-
родними документами та відповідно 
Конституцією України й іншими акта-
ми національного законодавства. Так, 
Загальна декларація прав людини [1] 
у статті 13 проголошує: «Кожна людина 
має право вільно пересуватися і обира-
ти собі місце проживання у межах кож-
ної держави. Кожна людина має право 
покинути будь-яку країну, включаючи 
й власну, і повертатися у свою країну». 
На конституційному рівні ст. 33 Основ-
ного Закону [2] задекларовано, що кож-
ному, хто на законних підставах пере-
буває на території України, гарантуєть-
ся свобода пересування, вільний вибір 
місця проживання, право вільно зали-

шити територію України, за винятком 
обмежень, які встановлюються законом. 
Гл. 21 кн. II Цивільного кодексу Украї-
ни [3] це право віднесено до особистих 
немайнових прав фізичної особи, що 
забезпечують її природне існування, 
тому є одним із фундаментальних, чим 
пояснюється надмірна увага науковців 
до змісту вищезазначених правових 
норм та їх реалізації. А дослідження об-
ставин, за яких це право може бути об-
межене, тим паче має досить вагоме зна-
чення і також викликає жвавий інтерес.

Деякі нюанси застосування тимча-
сового обмеження у праві виїзду за межі 
України боржника аналізувалися нами 
раніше з урахуванням напрацювань та-
ких вчених як Фурса С. Я., Фурса Є. І., 
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Білоусов Ю. В., Гусаров К. В., Угринов-
ська О. І., Мазіна (Вінциславська) М. В. 
Піднімалося вже навіть це питання і в 
контексті зміненого порядку вжиття да-
ного заходу Вера-Сидор О. Б., Гор-
бань Н. С., Мельник І. С., Сергієн-
ко Н. А., що спонукає і нас знову звер-
нутися до його вивчення з огляду на 
внесені зміни у законодавство з метою 
виявлення переваг та недоліків нової 
процедури та внесення певних пропо-
зицій щодо її вдосконалення. Підсилює 
актуальність даної тематики ще й при-
йняття Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо посилення захисту права ди-
тини на належне утримання шляхом 
вдосконалення порядку примусового 
стягнення заборгованості зі сплати алі-
ментів» [4], положенням якого дозволя-
ється обмеження одного з найважливі-
шого особистого немайнового права 
людини — права на свободу пересуван-
ня виключно державним виконавцем та 
навіть без санкції суду, що зумовлює 
підняття означеної проблематики і в 
цьому аспекті.

Отже, як і донедавна, п. 19 ч. 2 ст. 18 
Закону України «Про виконавче прова-
дження» (далі — Закон) [5] регламентує 
право виконавця у разі ухилення борж-
ника від виконання зобов’язань, покла-
дених на нього рішенням, звертатися 
до суду за встановленням тимчасового 
обмеження у праві виїзду боржника — 
фізичної особи чи керівника боржни-
ка — юридичної особи за межі України 
до виконання зобов’язань за рішенням 
або погашення заборгованості за рі-
шеннями про стягнення періодичних 
платежів. Знову-таки відсутня чітка вка-
зівка, до якого саме суду треба звертати-
ся у даному випадку. Як і тоді, це врегу-
льовано процесуальним законодав-
ством, проте його останні зміни внесли 
корективи у саму процедуру запрова-
дження таких заходів.

Хоча Законом застосування обме-
жень даного права боржника передба-

чається у разі ухилення ним від вико-
нання не тільки судового рішення, а 
взагалі будь-якого виконавчого доку-
мента із наведеного у ст. 3 Закону пере-
ліку, все ж за попередньою редакцією 
Цивільного процесуального кодексу 
України (далі — ЦПК України) [6] мож-
на було поставити питання щодо тим-
часового обмеження у праві виїзду 
боржника з України тільки перед судом 
цивільної юрисдикції, незалежно від 
того, при виконанні якого рішення ви-
никла така необхідність, і всупереч за-
гальним правилам вирішення окремих 
процесуальних моментів, пов’язаних із 
виконанням рішення судом, який видав 
виконавчий документ. Тепер же роз-
гляд клопотання про обмеження у праві 
виїзду боржника відноситься ще й до 
компетенції господарських судів, але 
виключно у разі невиконання наказів. Із 
одного боку, цим було покладено край 
суперечкам між судами різних спеціалі-
зацій щодо можливості порушення на 
підставі подання державного виконавця 
справи щодо тимчасового обмеження у 
праві виїзду за межі України боржника, 
зокрема про неприйнятність їх розгляду 
у порядку цивільного судочинства при 
виконанні рішення господарського суду, 
до речі, так як і рішень інших органів 
(посадових осіб), та відмови у відкритті 
провадження господарськими судами 
при зверненні із цього приводу у зв’язку 
із відсутністю конкретної норми в Гос-
подарському процесуальному кодексі 
України (далі — ГПК України) [7], на 
відміну від ЦПК України. Оскільки на 
той час навіть роз’яснень та узагальнень 
судової практики за справами цієї кате-
горії було недостатньо для правильного 
розуміння та відповідно застосування за-
конодавства, то доповнення ГПК Украї-
ни ст. 337 та оновлення ст. 441 ЦПК 
України мають певною мірою усунути 
описані вище перешкоди для запрова-
дження даного заходу забезпечення ви-
конання судового рішення або рішення 
інших органів (посадових осіб).
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Варто згадати, що у першій редакції 
нового Закону п. 19 ч. 2 ст. 18 було пе-
редбачено, що виконавець мав зверта-
тися щодо тимчасового обмеження у 
праві виїзду за межі України таки до 
суду, який видав виконавчий документ. 
Згодом замість узгодження цієї норми з 
процесуальним законодавством, вона 
була викладена аналогічно до змісту п. 18 
ч. 3 ст. 11 попереднього Закону Ук ра-
їни «Про виконавче провадження» [8], 
через що на рівні Закону так і не про-
слідковується чіткість щодо визначення 
органу, до компетенції якого відносить-
ся розгляд такого питання. Для цього 
треба звертатися до процесуального за-
конодавства, враховуючи, що у даному 
разі визначення суду не здійснюється у 
загальноприйнятий спосіб для вирі-
шення окремих процесуальних питань, 
пов’язаних із виконанням рішень.

Також, як приклад невідповідності 
змісту різних нормативно-правових ак-
тів можна навести ще складнощі з об-
меженням керівника боржника — юри-
дичної особи у праві виїзду за межі 
України, на який звернула увагу Сергі-
єнко Н. А. Дійсно, незважаючи на те, 
що Закон дозволяє використовувати 
такого роду забезпечувальні заходи не 
тільки по відношенню до боржника — 
фізичної особи, а й до керівника борж-
ника — юридичної особи, у свою чергу 
ст. 441 ЦПК України та ст. 337 ГПК 
України не містять аналогічного при-
пису і до кола осіб, щодо яких поста-
новляється відповідна ухвала, відносять 
тільки фізичну особу, і, як наслідок, 
встановлена для цього процедура не 
поширюється на керівника боржника — 
юридичної особи, через що суди виму-
шені відхиляти клопотання стосовно 
такого суб’єкта, незважаючи на те, що 
представництво юридичних осіб у ви-
конавчому провадженні здійснюється 
їх керівниками. Описані випадки вже 
непоодинокі, тому підтримуємо пропо-
зицію вищевказаного автора про необ-
хідність усунення даної неоднозначності 

законодавчих положень [9, с. 70–71], зва-
жаючи на ефективність та дієвість сти-
мулювання боржника до виконання ви-
значених виконавчим документом зо-
бов’язань досліджуваними методами. Тим 
паче, що який тоді сенс було доповнюва-
ти ГПК України нормою, яка діє тільки 
щодо фізичних осіб — боржників?!

Доречно тут згадати про таку тео-
рію походження юридичних осіб як те-
орія директора, що висунув Толс-
той Ю. К., і яка започаткована на тому, 
що головна мета виділення юридичної 
особи як самостійного суб’єкта права 
полягає в можливості забезпечення її 
участі у цивільному обігу, а від імені ор-
ганізації діє саме директор, який і пред-
ставляє її, і таким чином є носієм особи-
стості юридичної особи [10, с. 50]. Ви-
ходячи із зазначеного, можна апелюва-
ти до деяких науковців щодо їх позиції 
про неприйнятність обмеження прав 
керівника боржника — юридичної осо-
би саме у зв’язку з тим, що останній не 
є стороною виконавчого проваджен-
ня [11, 12]. Але все-таки керівник висту-
пає замість юридичної особи не зовсім в 
якості представника, їхнє представни-
цтво є особливим, так як керівник фак-
тично уособлює юридичну особу. 
І хоча він і діє від її імені, однак зміст 
його статусу набагато ширший від стату-
су представника [13], тобто має місце са-
мопредставництво і у цьому сенсі керів-
ник являється безпосереднім учасником 
виконавчого провадження — стороною.

На жаль, із прийняттям процесуаль-
них кодексів у нових редакціях не лише 
виникли додаткові перешкоди для за-
стосування виконавцями цього права, 
більше того, були проігноровані давно 
існуючі недоліки, про які неодноразово 
наголошувалося на доктринальному 
рівні, а деякі і так проблемні аспекти 
стали ще заплутанішими і подекуди 
взагалі нівелювалася можливість вста-
новити істину в окремих ситуаціях. На 
практиці траплялися клопотання про 
заборону перетину кордону України, 
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що подавалися під виглядом заборони 
вчиняти певні дії, або мали місце спро-
би віднесення обмеження у праві виїзду 
з країни до інших видів забезпечення 
позову за ЦПК України. У свою чергу 
Верховний Суд України (далі — ВСУ) 
категорично заперечував подібні об-
ґрунтування для застосування такого 
виду забезпечення позову під час роз-
гляду цивільної справи, так як це пору-
шує норми ЦПК України, свідчить про 
вихід суду за межі своїх процесуальних 
повноважень, порушення принципу вер-
ховенства права, проголошеного Кон с-
титуцією. Також Верховним Судом Ук-
раїни наголошувалося, що перелік видів 
забезпечення позову визначено ЦПК 
України, і оскільки тимчасове обмеження 
особи у праві виїзду за межі України до 
нього не належить, вживати його як за-
безпечення позову суди не можуть [14]. 
Зустрічалися аналогічні подання і в гос-
подарському процесі, які теж залишали-
ся без задоволення з тих же підстав.

Сьогодні ж у ч. 2 ст. 441 ЦПК Укра-
їни зазначено, що тимчасове обмежен-
ня фізичної особи у праві виїзду за межі 
України запроваджується в порядку, ви-
значеному цим Кодексом для забезпе-
чення позову, із особливостями, визна-
ченими цією статтею, але відповідно до 
ч. 1 тієї ж норми може бути застосоване 
судом як захід забезпечення саме вико-
нання судового рішення або рішення 
інших органів (посадових осіб), що під-
лягає примусовому виконанню в поряд-
ку, встановленому законом. Така сама 
позиція відображена і у ст. 337 ГПК 
України. Тобто, з урахуванням того, що 
ст. 150 ЦПК України та ст. 137 ГПК 
України також не містять серед переліку 
видів забезпечення позову обмеження у 
праві виїзду за кордон, можна зробити 
висновок, що даний захід підлягає за-
стосуванню тільки після відкриття ви-
конавчого провадження у ході приму-
сового виконання рішення, не дивля-
чись на те, що законодавець допускає 
забезпечення позову й іншими захода-

ми, необхідними для забезпечення 
ефективного захисту або поновлення 
порушених чи оспорюваних прав та ін-
тересів. Як ми вже висловлювалися [15], 
варто взяти до уваги, що тимчасове об-
меження у праві виїзду за межі Украї-
ни — це юридична санкція, що вжива-
ється у разі умисного ухилення борж-
ника від виконання покладених на ньо-
го виконавчим документом зобов’язань 
у першу чергу для того, щоб збільшити 
вірогідність відновлення порушеного 
права чи захисту охоронюваного зако-
ном інтересу стягувача, таке ж призна-
чення має і інститут забезпечення позо-
ву. Якщо у відповідача є припущення 
стосовно ухвалення рішення не на його 
користь, то у нього ще під час здійснен-
ня правосуддя може з’явитися намір 
уникнути відповідальності, наприклад, 
саме шляхом виїзду за кордон. Для за-
побігання вчинення особою, на яку 
може бути покладений обов’язок щодо 
виконання виконавчого документа, та-
ких дій, варто передбачити у процесу-
альному законодавстві можливість тим-
часово обмежувати її право у виїзді за 
межі України до закінчення розгляду 
справи у суді з продовженням дії таких 
обмежень протягом дев’яноста днів із 
дня набрання рішенням законної сили, 
якщо протягом вказаного строку за зая-
вою позивача (стягувача) буде відкрито 
виконавче провадження, вказані заходи 
забезпечення позову трансформуються 
у заходи забезпечення виконання судо-
вого рішення і мають діяти за загаль-
ним правилом до повного виконання 
судового рішення з можливістю їх ска-
сування судом за зверненням боржника 
за наявності підстав. Обрання даного 
запобіжного заходу ще на етапі судово-
го розгляду виправдано з метою гаран-
тування виконання судового акта у разі 
задоволення вимог ініціатора процесу, 
що безперечно сприятиме реалізації 
основних завдань правосуддя.

Крім того, науковцями аналізується 
взагалі логічність вказівки щодо розгля-
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ду такого роду питання в порядку, ви-
значеному процесуальним законодав-
ством для забезпечення позову. Так, 
положення про види забезпечення по-
зову, зустрічне забезпечення, скасуван-
ня зустрічного забезпечення, заміна од-
ного заходу забезпечення іншим, на 
думку Мельник І. С., не мають відно-
шення до тимчасового обмеження у 
праві виїзду за межі України фізичної 
особи, оскільки цей захід забезпечення 
виконання судового рішення за своєю 
суттю не може бути замінений на ін-
ший. Тобто, до порядку розгляду по-
дання виконавця про тимчасове обме-
ження у праві виїзду за межі України суд 
за аналогією використовує положення 
ЦПК України та ГПК України про 
зміст та форму заяви про забезпечення 
позову, територіальну юрисдикцію 
суду, до якого подається відповідне кло-
потання, скасування заходів забезпе-
чення, виконання ухвали про забезпе-
чення позову [16, с. 66–67], а також на-
брання нею законної сили та порядку 
оскарження.

До того ж, неможливо ще раз не ви-
ділити проблему нерівності прав дер-
жавних і приватних виконавців, що 
прослідковується з ч. 9 ст. 71 Закону, 
згідно з якою за наявності заборговано-
сті зі сплати аліментів, сукупний розмір 
якої перевищує суму відповідних плате-
жів за чотири місяці, державний вико-
навець виносить вмотивовану постано-
ву про встановлення тимчасового обме-
ження боржника у праві виїзду за межі 
України — до погашення заборговано-
сті зі сплати аліментів у повному обсязі. 
Але замість того, щоб висловлювати 
пропозиції стосовно наділення таким 
правом і приватного виконавця з ме-
тою підвищення ефективності вико-
нання ними рішень [11, 12], вважаємо, 
що в першу чергу варто акцентувати 
увагу на тому, що для встановлення за-
борони на виїзд за кордон боржника у 
таких випадках державному виконавце-
ві достатньо виключно власної волі і 

ініціювати описану вище процедуру в 
судовому порядку у даному разі непо-
трібно. Питання треба ставити про те, 
чи взагалі допустимо, щоб виконавець 
самостійно вирішував настільки важли-
ві речі, що стосуються можливості реа-
лізації боржником своїх конституцій-
них прав, тим паче такого як досліджу-
ване?! Відповідь очевидна, тому дореч-
ніше дієвість таких заходів підсилювати 
за рахунок оптимізації того ж порядку 
виконання ухвали суду, якою обмежу-
ється у праві виїзду за кордон боржник. 
Виконавець всього-на-всього посе-
редник, оскільки лише пересилає рі-
шення суду до відповідального за його 
реалізацію органу — Державної при-
кордонної служби України. На цьому 
етапі витрачається немало часу, який 
боржник може використати на свою 
користь, щоб уникнути відповідально-
сті. З огляду на зазначене, для приско-
рення фактичного виконання ухвали 
виправдано було б, щоб суд напряму 
надсилав її до Державної прикордонної 
служби України, адже взаємодія у такій 
формі між ними і так передбачена 
спільним наказом Міністерства юстиції 
України та Міністерства внутрішніх 
справ України [17].

Все ж таки визначальним моментом, 
зокрема для боржника, є період дії тако-
го роду обмежень щодо нього. За 
ст. 441 ЦПК України суд може постано-
вити ухвалу про тимчасове обмеження 
у праві виїзду за межі України фізичної 
особи на строк до виконання зобов’я-
зань за рішенням, що виконується у ви-
конавчому провадженні, а за ст. 337 
ГПК України — на строк до повного 
виконання такого судового рішення. Як 
регламентовано у п. 19 ч. 2 ст. 18 самого 
Закону, обмеження діє до виконання зо-
бов’язань за рішенням або погашення 
заборгованості за рішеннями про стяг-
нення періодичних платежів. Виходить, 
що коли боржник перестав ухилятися 
від виконання рішення або у нього з’я-
вилася нагальна потреба виїхати за кор-
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дон чи взагалі виконавчий документ 
повернуто за заявою стягувача, то обме-
ження мають діяти аж до фактичного 
виконання рішення? Так було дотепер, 
оскільки боржник міг лише оскаржити 
відповідну ухвалу в апеляційному по-
рядку, але механізму її скасування не 
було на той випадок, якщо відпадали 
обставини, на які посилався виконавець 
у своєму клопотанні, або з інших при-
чин. ВСУ вказував, що тимчасове обме-
ження громадянина України у праві ви-
їзду за межі України законом покладено 
на суд, а припинення обмеження виїзду 
у зв’язку з виконанням обов’язку за рі-
шенням, що перебувало на виконан-
ні, — на державного виконавця, інакше 
суд виконував би функції, надані орга-
нам ДВС України. Однак наразі така ка-
тегоричність судової гілки влади усу-
нута тільки на рівні у ст. 441 ЦПК Укра-
їни, за ч. 5 якої суд може скасувати тим-
часове обмеження фізичної особи у 
праві виїзду за межі України за вмотиво-
ваною заявою боржника. Аналогічного 
положення ГПК України не містить, 
більше того, ні Законом, а ні Інструкці-
єю з організації примусового виконан-
ня рішень [18] не передбачено скасу-
вання даного заходу у такий спосіб. Але 

треба виходити з того, що виконавець 
не повноважний скасовувати рішення 
суду, просто у випадку винесення ним 
постанови про закінчення виконавчого 
провадження зняття встановлених су-
дом обмежень є логічним завершенням 
цієї процесуальної дії, але знову-таки 
навіть у разі реалізації арештованого 
майна арешт з нього знімається тим су-
дом, який його наклав. Тому у таких си-
туаціях саме суд мав би переглядати 
своє рішення і таким чином і ГПК 
України, і Закон із Інструкцією мають 
бути доповнені еквівалентними норма-
ми, які б допускали скасування тимчасо-
вого обмеження фізичної особи у праві 
виїзду за межі України за заявою борж-
ника у разі виникнення нових обставин, 
що обґрунтовують таку необхідність, та 
вказували на судовий порядок розгляду 
таких клопотань.

Таким чином, резюмуючи здійсне-
ний аналіз вищенаведених новел, ще 
раз знаходимо підтвердження тому, що 
зміни законодавства мають бути послі-
довними, відображатися у всіх актах, 
яких це стосується, та спрямовані на 
вдосконалення правових норм та меха-
нізмів їх реалізації, при цьому з обов’яз-
ковим дотриманням прав осіб.
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Процедура припинення юридич-
них осіб в цілому та господарських 
товариств зокрема у національному 
законодавстві України зазнає постій-
них змін. Перманентні зміни зазначе-
ної процедури простежуються від ча-
сів здобуття Україною незалежності 
до сьогодні.

Так, редакція статті 38 Закону Украї-
ни «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців» 
зазнавала численних змін, а на сьогодні 
взагалі виключена із Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань». Доволі часто за-
знавали змін стаття 19 Закону України 
«Про господарські товариства», статті 
104, 110 ЦК України, статті 551, 59, 239, 
247 ГК України.

Можемо констатувати, що процеду-
ра припинення господарського товари-
ства на підставі рішення загальних збо-

рів є відносно зрозумілою та передба-
чуваною. Водночас, процедура припи-
нення господарського товариства на 
підставі рішення суду, навпаки, викли-
кає доволі багато проблем у правоза-
стосовній практиці.

Значні проблеми у правозастосу-
ванні спричиняє обрання способу захи-
сту, який сторони використовують з 
метою захисту прав та інтересів при 
припиненні господарського товари-
ства. Вочевидь, такий спосіб захисту 
повинен бути ефективним та сприяти 
реальному поновленню порушених 
прав та інтересів потерпілих осіб.

Слушною вбачається думка щодо 
необхідності точного формулювання 
предмету позову, пов’язаного з ліквіда-
цією юридичної особи [1, c. 75]. Втім, 
не менш важливим є правильне обран-
ня способу захисту під час припинення 
господарського товариства на підставі 
рішення суду.
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Викладене вище зумовлює акту-
альність даного дослідження.

Способи захисту цивільних прав та 
інтересів передбачені ст. 16 ЦК України 
та ст. 20 ГК України. Важливо додати і 
про ст. 13 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, 
якою передбачено право на ефектив-
ний засіб юридичного захисту.

У межах даного доробку не вбача-
ється необхідним дослідження усіх 
можливих способів захисту цивільних 
прав та інтересів. Разом з тим, вважаємо 
за доцільне звернути увагу на сучасні 
тенденції розвитку вчення про захист 
цивільних прав та відповідного націо-
нального законодавства.

Наразі спостерігається відмова від 
вичерпних переліків способів захисту 
цивільних прав та інтересів. Зокрема, 
можливість визначення способу захисту 
порушеного, невизнаного або оспорю-
ваного права у договорі не вирішила 
проблеми ефективності способів захи-
сту, оскільки сторони рідко можуть пе-
редбачити конкретні юридичні наслідки 
порушення суб’єктивних прав, спосіб 
порушення відповідного права тощо.

Чинна редакція статті 16 ЦК Украї-
ни надала можливість суду визначати 
ефективний спосіб захисту у визначе-
них законом випадках: суд може захи-
стити цивільне право або інтерес ін-
шим способом, що встановлений дого-
вором або законом чи судом у визначе-
них законом випадках (абз. 2 ч. 2).

До того ж, актуальні редакції ст. 5 
ЦПК України та ст. 5 ГПК України 
встановлюють аналогічні правила, (1) 
надаючи суб’єктам цивільного обороту 
можливість формулювати спосіб захи-
сту, відмінний від способів захисту, пря-
мо встановлених законодавством у до-
говорі; (2) надаючи право суду визначи-
ти спосіб захисту самостійно.

Вважаємо за необхідне визначити 
основні способи захисту, які можуть ви-
користовуватися при припиненні гос-
подарських товариств на підставі рі-

шення суду. Ознайомлення з Єдиним 
державним реєстром судових рішень 
(далі — ЄДРСР) дозволяє дійти виснов-
ку про доволі широкий арсенал спосо-
бів захисту, які використовуються при 
припиненні господарських товаритсв на 
підставі рішення суду — визнання не-
дійсним статуту юридичної особи, ви-
знання недійсним свідоцтва про держав-
ну реєстрацію юридичної особи, ви-
знання недійсним запису про державну 
реєстрацію тощо. Наведені вимоги мож-
на визначити відносно традиційними у 
практиці національних судів України.

Граматичне  тлумачення  норми 
ст. 110 ЦК України дає підстави для вис-
новку про наявність у відповідній позов-
ній вимозі заінтересованої особи фрази 
«про ліквідацію…». Водночас, ЄДРСР не 
містить прикладів постановлення рішен-
ня про припинення господарськго това-
риства чи юридичної особи.

У контексті викладеного зазначимо 
наступне.

Норми про примусову ліквідацію 
господарських товариств містилися у 
актах спеціального законодавства та пе-
редбачали застосування способів захи-
сту, про які йшлося вище (визнання не-
дійсним статуту, визнання недійсним 
свідоцтва про державну реєстрацію, 
визнання недійсним запису про дер-
жавну реєстрацію тощо).

До того ж, незастосування судами у 
резолютивних частинах рішень фрази 
«про ліквідацію» пояснюється також пра-
вовою природою припинення загалом 
та ліквідації зокрема, адже припинення 
(ліквідація) розглядаються одночасно 
як процес та як юридичний факт.

У контексті досліджуваної пробле-
матики звертає увагу постанова ВГСУ 
від 25 жовтня 2007 року у справі 
№ 15/81-07 [2].

Позивачем у зазначеній справі був 
учасник ТОВ, який мотивував вимоги 
про примусову реорганізацію ТОВ не-
законністю прийняття рішення про пе-
рерозподіл часток у статутному капіталі 



Хоменко В. О. Способи захисту, які використовуються при припиненні  
господарських товариств на підставі рішення суду

53

відповідного товариства з подальшим 
незаконним рішенням про виключення 
позивача зі складу учасників.

ВГСУ відмовив у зазначеній вимозі 
з підстав того, що чинне законодавство 
не передбачає випадки припинення 
суб’єкта господарювання шляхом про-
ведення його примусової реорганізації.

Обрання способу захисту, який за-
стосовується при припиненні госпо-
дарського товариства на підставі рішен-
ня суду, залежить від підстави постанов-
лення судового рішення, наслідком 
якого має бути припинення господар-
ського товариства.

Наприклад, порушення, які мали 
місце при створенні юридичної особи, 
за умови неможливості їх усунення, зу-
мовлюють застосування такого способу 
захисту як визнання недійсною дер-
жавної реєстрації юридичної особи.

Означений підхід пояснюється нор-
мою наразі нечинної ст. 38 Закону Укра-
їни «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців», 
яка уніфікувала підстави примусової лік-
відації юридичної особи та пов’язувала 
відповідну вимогу саме з визнанням не-
дійсною державної реєстрації.

На нашу думку, вимога про визнан-
ня недійсною державної реєстрації 
юридичної особи може застосовувати-
ся у випадках визнання її ефективним 
способом захисту у розумінні ст. 13 
Конвенції про захист прав людини і ос-
новоположних свобод.

У юридичній літературі звертається 
увага на недосконалість такої підстави 
для ліквідації господарського товари-
ства на підставі рішення суду, як ви-
знання недійсною державної реєстрації 
юридичної особи у зв’язку з тим, що 
при створенні юридичної особи мали 
місце порушення закону чи інших пра-
вових актів, якщо ці порушення є не-
усувними чи такими, які неможна поз-
бутися [3, c. 219].

Так, звертається увага на оціночний 
характер таких термінів як «неусувні» та 

«неможна позбутися», а також склад-
ність застосування такого способу захи-
сту в окремих видах припинення (на-
приклад, при поділі).

З метою зменшення ризику неодна-
кового застосування оціночних понять, 
про які зазначалося вище, О. Р. Кібенко 
пропонує, з урахуванням положень 
Першої директиви 68/151/ЄЕС Ради 
Європейських Співтовариств від 9 бе-
резня 1968 року, запровадити новий 
підхід до визнання недійсним запису 
про проведення державної реєстації: 
(1) встановити перелік порушень, що 
можуть розглядатись як підстави для ви-
знання запису про державну реєстра-
цію недійсним; (2) передбачити скоро-
чений строк позовної давності для та-
ких позовів; (3) закріпити правило про 
дійсність правочинів, вчинених до мо-
менту винесення відповідного судового 
рішення; (4) позбавлення суду права 
приймати рішення про припинення 
юридичної особи, якщо ситуація була 
виправлена чи може бути виправлена 
або якщо вчинене порушення є незнач-
ним [цит. за: 1, с. 73].

Вбачається, що викладена вище 
пропозиція заслуговує на увагу. Разом з 
тим, дискусійною є позиція щодо не-
можливості прийняття судом рішення 
про припинення юридичної особи у 
випадку, якщо ситуація може бути ви-
правлена, оскільки сама можливість ви-
правлення не гарантує досягнення від-
повідного результату.

До того ж, на нашу думку, у запропо-
нованому вище алгоритмі присутні взає-
мовиключні моделі регулювання дослі-
джуваних правовідносин: (1) встанов-
лення вичерпного переліку порушень, 
що зумовлюють прийняття рішення 
про припинення юридичної особи та 
(2) право суду застосовувати оціночні 
поняття (наприклад, «малозначність ді-
яння», «грубе порушення»).

Зазначимо, що застосування судом 
означених оціночних понять може 
призвести до прийняття рішень про 
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ліквідацію юридичної особи, коли це не 
відповідає бажанню її учасників [3, c. 219].

Разом з тим, волевиявлення учасни-
ків при ліквідації юридичної особи на 
підставі рішення суду (при примусовій 
ліквідації) не може та не має бути визна-
чальним, адже ліквідація за ініціативою 
власника передбачає іншу процедуру, 
яка починається з прийняття власником 
(учасниками господарського товари-
ства) рішення про ліквідацію, яке не 
обов’язково має містити причини такої 
ліквідації. Водночас у випадку примусо-
вої ліквідації йдеться саме про пору-
шення вимог цивільного законодавства 
та наслідки відповідних порушень.

Необхідно додати, що ст. 110 ЦК 
України оперує поняттям «порушення, 
допущені при реєстрації юридичної 
особи», а у ст. 21 ЦК України йдеться 
про «суперечність із актами цивільного 
законодавства» та «порушення цивіль-
них прав або інтересів». Вбачається, що 
додатковим критерієм можливості ви-
знання недійсним запису про державну 
реєстрацію необхідно визначати пору-
шення прав та законних інтересів осіб.

Так, ст. 21 ЦК України передбачає 
визнання незаконним правового акта 
органу державної влади, органу влади 
АРК або органу місцевого самовряду-
вання. Водночас, доволі складно визна-
ти державну реєстрацію актом органу 
державної влади зважаючи на те, що 
акт органу державної влади покликаний 
врегулювати певні питання, а запис про 
державну реєстрацію — лише викона-
ти функцію засвідчення відповідного 
факту для третіх осіб.

Викладена позиція підтверджується 
судової практикою. Так, ВГСУ у поста-
нові від 30 березня 2017 року у справі 
№ 909/504/16 за позовом банку до ТОВ 
про визнання недійсним рішення за-
гальних зборів про припинення шляхом 
поділу, зокрема, звернув увагу, що банк 
не обґрунтував право не учаснику това-
риства втручатися у діяльність загальних 
зборів учасників цього товариства шля-

хом надання вказівок, або заборон тих 
чи інших рішень загальних зборв, в 
тому числі, й рішення про поділ [4].

Аналогічні за своїм змістом твер-
дження містяться у постанові ВГСУ 
від  14  грудня  2016  року  у  справі 
№ 922/863/16 [5].

На нашу думку, визначення наявно-
сті неусувних порушень законодавства 
(якщо при цьому порушуються права 
або інтереси особи) підставою припи-
нення господарського товариства обу-
мовлено необхідністю підтримання 
сталості цивільного обороту. Саме у 
цьому, на нашу думку, полягає логіка за-
конодавця, який шляхом надання дер-
жавному реєстратору права на позов 
про припинення юридичної особи, 
презюмує порушення права особи 
(держави) при зверненні до суду із від-
повідним позовом.

Отже, необхідність додаткового під-
твердження порушення прав позивача 
при визнанні недійсним запису про 
державну реєстрацію юридичної особи 
з її подальшою примусовою ліквідаці-
єю ускладнить процедуру ліквідації гос-
подарського товариства на підставі рі-
шення суду та спричинить наявність 
значної кількості господарських това-
риств, які не здійснюють діяльності, не 
відповідають ознакам юридичної осо-
би, але містяться у Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських фор-
мувань через штучно ускладнену про-
цедуру припинення.

Аналогічний за змістом спосіб захи-
сту передбачений ч. 5 ст. 21 Закону 
України «Про охорону праці», яка пе-
редбачає можливість скасування дер-
жавної реєстрації підприємства.

На думку І. М. Кучеренко, скасуван-
ня державної реєстрації — це термін, 
який передував вже не передбаченому 
законодавством способу захисту у ви-
гляді визнання недійсним запису про 
державну реєстрацію. Відтак, зазначена 
вище норма Закону України «Про охо-
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рону праці» оперує архаїчним термі-
ном, який не відповідає чинному зако-
нодавству [3, c. 214–216].

Важливо зазначити і про такий спо-
сіб захисту як визнання недійсними 
установчих документів юридичної 
особи.

Перш за все, зазначимо, що застосу-
вання такого способу захисту зумовлює 
правову невизначеність з огляду на те, 
що суб’єкт позбавляється права на існу-
вання з моменту його створення.

На думку І. М. Кучеренко, з рішення 
про визнання недійсним статуту юри-
дичної особи слідує, що юридична 
особа вважається такою, що не була 
створена. Зазначений юридичний факт 
зумовлює наявність численних питань 
щодо долі майна юридичної особи, 
правочинів, які вона укладала, прав та 
обов’язків (зокрема щодо виконання 
податкових зобов’язань), виплати заро-
бітної плати тощо. До того ж, застосу-
вання зазначеного способу захисту має 
наслідком не лише припинення цивіль-
ної правосуб’єктності, але і припинен-
ня процесуальної правосуб’єктності 
юридичної особи [3, c. 216–217].

Вбачається, що юридичні наслідки 
визнання недійсними статутних доку-
ментів юридичної особи принципово 
не відрізняються від наслідків застосу-
вання одночасно двох способів захисту: 
визнання недійсними статутних доку-
ментів юридичної особи та скасування 
її державної реєстрації.

На думку С. С. Дуканова, віднесення 
ліквідації в силу визнання акту реєстра-
ції недійсним до категорії примусової, 
зумовлює визнання того факту, що 
юридична особа все ж таки «відбулась» 
і є правоздатним учасником цивільних 
правовідносин [6].

Зазначимо, що власне факт скасу-
вання державної реєстрації не спричи-
няє недійсності правочинів, укладених 
з моменту реєстрації юридичної особи 
і до моменту її виключення з реєстру, і 
не може бути підставою для визнання 

таких правочинів недійсними в судовому 
порядку в подальшому [3, c. 221–222].

При цьому, наслідки визнання не-
дійсними статутних документів госпо-
дарського товариства за відсутності 
норми про здійснення примусової лік-
відації юридичної особи на підставі ви-
знання державної реєстрації недійсною, 
яка була передбачена попередніми ре-
дакціями ст. 38 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців», вбачають-
ся ще складнішими, адже безпосередній 
зв’язок між ліквідацією, як законодавчо 
визначеною формою припинення юри-
дичної особи та визнанням недійсними 
статутних документів, відсутній.

Відзначимо, що визнання не-
дійсним статуту господарського това-
риства як спосіб захисту використову-
ється одночасно із визнанням не-
дійсним відповідного рішення загаль-
них зборів господарського товариства, 
що, на нашу думку, є виправданим.

Доволі дискусійним вбачається пи-
тання щодо можливості прийняття су-
дом рішення, наслідком якого є припи-
нення господарського товариства. Так, 
значний інтерес становить питання 
щодо наявності права суду постановити 
таке рішення, з огляду на співвідношен-
ня обсягу дискреції загальних зборів 
учасників (акціонерів) господарського 
товариства та суду.

Н. О. Саніхметова зазначає, що при 
застосуванні такого способу захисту суд 
не підміняє органи державної реєстра-
ції, а здійснює захист порушеного пра-
ва шляхом реалізації повноважень судо-
вої влади [7, c. 219].

Іншої  позиції   притримується 
О. О. Коломієць, який зазначає, що в 
даному випадку йдеться не про захист 
порушеного права, а про відповідаль-
ність суб’єкта підприємницької діяль-
ності за порушення покладених на ньо-
го обов’язків [8, c. 65].

Як зазначалося вище, кожен зі спо-
собів захисту, який може бути обраний 
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для захисту прав та охоронюваних за-
коном інтересів, не є тотожним із «при-
пиненням» або «ліквідацією» господар-
ського товариства.

Звертаємо увагу, що законодавством 
не передбачені наслідки визнання не-
дійсним рішення про створення юри-
дичної особи. Вбачається, що у випадку 
визнання такого факту у судовому по-
рядку усі правочини, укладені відповід-
ною юридичною особою є неукладени-
ми. У такому випадку кредитори вправі 
вимагати повернення засновницьких 
внесків або іншого майна на підставі 
норм про набуття або збереження майна 
без достатньої правової підстави.

На нашу думку, невстановлення за-
коном наслідків визнання недійсною 
державної реєстрації юридичної особи є 
наслідком відсутності усталеного док-
тринального розуміння правової приро-
ди ліквідації, яка є наслідком відповідно-
го рішення суду (у юридичній літературі 
звертається увага на наявність дискусії з 
приводу віднесення ліквідації на підставі 
судового рішення до добровільної або 
до примусової [див., напр., 9, с. 46].

Хоча конструкція ліквідації юри-
дичної особи на підставі визнання су-
дом недійсною її державної реєстрації 
не повною мірою відповідає «класич-
ній» конструкції примусової ліквідації, 
визнання її добровільною не вбачається 
обґрунтованим виходячи з наступного: 
(1) ліквідація здійснюється на підставі рі-
шення суду; (2) така ліквідація має відно-
шення скоріше не до юридичної особи 
як учасника цивільних правовідносин, а 
до майнового комплексу такої юридич-
ної особи, який має бути розподілений 
між кредиторами юридичної особи, що 
ліквідується, та її учасниками.

На нашу думку, наведені аргументи 
повинні використовуватися і при застосу-
ванні судом інших способів захисту (на-
приклад, при визнанні недійсними уста-
новчих документів юридичної особи).

Невирішеним залишається питання 
щодо можливості застосування зазначе-
них способів захисту як окремого пред-
мету позову (без вимоги про ліквідацію 
господарського товариства). На нашу 
думку, враховуючи відсутність законо-
давчих вимог щодо об’єднання вимог 
про визнання недійсними установчих 
документів (або запису про державну ре-
єстрацію юридичної особи) такі вимоги 
можуть заявлятись окремо, а суд, відпо-
відно, може постановити рішення про 
визнання недійсними установчих доку-
ментів без ліквідації юридичної особи.

Додамо, що законодавчі вимоги щодо 
застосування у сукупності наведених спо-
собів захисту відсутні. Таким чином, по-
зивач може обрати як один, так і декілька 
способів захисту, залежно від того який 
спосіб захисту (сукупність способів захи-
сту) він вважає ефективним.

Втім, правова природа юридичної 
особи, установчі документи (або запис про 
державну реєстрацію) якої визнано недійс-
ними залишається невизначеною, адже 
правова підстава її існування фактично 
зникає. На нашу думку, це дає підстави дій-
ти висновку, що в такому випадку йдеться 
про квазіприпинення у зв’язку з відсутністю 
легітимної підстави для існування.

Враховуючи викладене вище, необ-
хідним вбачається визначення на зако-
нодавчому рівні юридичних наслідків 
застосування судом конкретних спосо-
бів захисту. На нашу думку, таким на-
слідком має бути саме ліквідація госпо-
дарського товариства.
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Эффективно построенная образова-
тельная деятельность в стране играет важ-
ную роль в содействии процессу обеспе-
чения общественных и публичных инте-
ресов, в частности путем организации 
надлежащего функционирования заведе-
ний высшего образования со специфи-
ческими условиями учебы, подчиненных 
МВД Украины, СБУ и Минобороны Ук-
раины. На будущих специалистов пола-
гаются обязательства по получению во 
время обучения комплекса общих и спе-
циальных компетентностей по опреде-
ленной специальности. Они реализуют-
ся в получении профессиональных зна-
ний, формировании умений и навыков, 
необходимых для системного использо-
вания в определенных сферах публично-
го администрирования.

С целью достижения соответствую-
щих результатов компетентные субъекты 
публичной администрации обязаны осу-

ществлять свою деятельность согласно 
положениям международного и отечест-
венного образовательного законодатель-
ства и ведомственным нормативно-пра-
вовым актам. В этом процессе особенно-
го внимания заслуживают нормы адми-
нистративного права, которые закрепля-
ют обязанности по использованию юри-
дических процедур организации предо-
ставления образовательных услуг.

Сложность определения сущности и 
элементного состава юридической про-
цедуры характерное для отечественной 
науки административного права, которое 
бесспорно отразилось на сфере публич-
ного администрирования. В настоящее 
время существует ряд разрозненных  тео-
ретико-правовых взглядов на админист-
ративную процедуру. Отдельные аспек-
ты этой проблематики изначально рас-
сматривались в трудах ряда учёных-адми-
нистративистов, в частности В. Б. Аверь-
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янова, О. М. Бандурко, А. Т. Комзюка, 
О. В. Кузьменко, В. Г. Пе репелюка, про-
должили исследоваться на монографиче-
ском уровне М. В. Джафаровой, О. С. Ла-
годой, О. И. Миколенком, В. П. Тимо-
щуком, А. В. Щербой, а также в значи-
тельном количестве публикаций.

Целью статьи является на основе 
комплексного общетеоретического ана-
лиза выяснение сущности и признаков 
административных процедур организа-
ции предоставления образовательных 
услуг заведениями высшего образования 
со специфическими условиями учебы.

Термин «процедура» (лат. рroce-
do — прохожу) растолковывается как 
официально установленный или об-
щепринятый порядок осуществления, 
выполнения или оформления чего-ли-
бо; определенная совокупность дейст-
вий или операций, с помощью кото-
рых реализуется тот или другой про-
цесс или этап, стадия, которая выражает 
содержание соответствующей техноло-
гии или деятельности. В то же время 
юридическую процедуру определяют в 
виде особенного порядка осуществле-
ния юридически значимой деятельнос-
ти через совершение совокупности 
определенных действий за установлен-
ной формой и содержанием для дости-
жения запланированных результатов. 
Следовательно, в сфере правового регу-
лирования общественных отношений 
эти процедуры имеют определённые ха-
рактерные черты, среди которых опре-
деляющим является их официальное 
закрепление в нормах права, которые 
определяют содержание и устремление 
реализации определенной совокупно-
сти согласованных и последовательных 
действий, а также преследуют за цель 
достижение конкретных социальных ре-
зультатов, выраженных в правовых ак-
тах. От результативности и действенно-
сти соответствующей деятельности за-
висят следующие действия субъектов 
влияния, которые избирают оптималь-
ные способы и средства перехода к не-
обходимому юридическому состоянию.

В общем аспекте под юридической 
процедурой ученые предлагают пони-
мать самостоятельную разновидность 
социальной процедуры, которая регла-
ментируется соответствующими про-
цедурными нормами права, имеет офи-
циальный правовой характер, состоит 
из определенной последовательности 
действий субъектов юридической про-
цедуры, путем чего достигается опреде-
ленный результат в виде изменения 
правовой действительности. В частно-
сти К. В. Николина указывает, что при 
этом подходе к признакам юридиче-
ской процедуры следует отнести такие: 
является особенной разновидностью 
правоотношений, которые имеют про-
цедурный характер и определяют осо-
бенности практической деятельности; 
имеет целостный характер, состоит из 
последовательности действий субъек-
тов юридической процедуры, в резуль-
тате чего достигается определенный 
результат; возникает на основании 
норм права, имеет официальный пра-
вовой характер; порядок осуществле-
ния юридической процедуры регла-
ментируется процедурными нормами 
права; имеет собственную нацелен-
ность, которая заключается в измене-
нии правовой действительности; имеет 
интеллектуальный и волевой характер, 
поскольку зависит от сознания и воле-
изъявления субъекта юридической 
процедуры; определяет последователь-
ность деятельности соответствующих 
субъектов; результатом осуществления 
юридической процедуры является реа-
лизация прав, свобод, законных инте-
ресов субъекта права или выполнения 
юридических обязанностей; оказывает-
ся в юридической деятельности; вклю-
чает совокупность последовательных 
актов поведения, которое влияет на со-
держание и результативность всей 
юридической процедуры [1, с. 45].

В значительной мере разделяем 
приведенные взгляды, которые преиму-
щественно отражают современное со-
стояние научной разработки этой проб-



Eurasian Academic Research Journal
2018. № 10 (28)

60

лематики. Однако некоторые положе-
ния имеют дискуссионный характер, 
которые стоит рассмотреть с целью 
правильной трактовки непосредствен-
ного предмета нашего исследования. 
Во-первых, юридические процедуры 
не предусматривают существенное из-
менение правовой действительнос-
ти — целостного комплекса правовых 
явлений и процессов, что включает в 
себя право, правовую деятельность, 
правосознание, и складывается в ре-
зультате их взаимосвязи и взаимодейст-
вия, которое характеризует правовое 
действие на общественные отношения.

По мнению К. В. Мильковой, для 
нее характерны такие признаки: высту-
пает в качестве особенной разновидно-
сти общественной жизни; имеет объек-
тивные и субъективные черты; базиру-
ется на объективно выраженном праве; 
тесно связана с экономической и поли-
тической жизнью; показывает специ-
фику правового развития, накоплены 
духовные ценности, культурный уро-
вень общества; включает в себя статику 
и динамику права, отбивает институци-
онные формы и процессы, реальные 
изменения; включает всю совокупность 
правовых явлений [2, с. 16]. В конечном 
итоге совокупность определенных 
юридических процедур может опо-
средствовано влиять на изменение и 
развитие отдельных элементов право-
вой действительности, и только при 
условии четко поставленной цели.

Во-вторых, юридические процеду-
ры являются статично-динамическими 
правовыми явлениями, которые опре-
деляют последовательность совершен-
ных деяний субъектами властных пол-
номочий. По большому счету соответ-
ствующие акты правомерного поведе-
ния не могут напрямую влиять на содер-
жание восходящих юридических проце-
дур. С другой стороны — значительная 
практика реализации последних и осно-
вательный анализ достигнутых результа-
тов может в целом повлиять на измене-
ние содержания структуры и процесса 

их дальнейшего применения, после 
принятия соответствующего решения 
правотворческой инстанцией.

В-третьих, функциональный потен-
циал юридических процедур исходит за 
пределы определения реализации прав, 
свобод и законных интересов субъекта 
права, выполнения юридических обя-
занностей единственным основным ре-
зультатом осуществления соответствую-
щих актов юридической деятельности. 
Они включают материальные, процес-
суальные и правотворческие разновид-
ности, которые помимо остального на-
правляются на решение пакета других 
вопросов нормотворчества и правопри-
менения, примером защита указанных 
субъективных прав. В то же время юри-
дические процедуры являются гаранти-
ей верховенства права, законности, со-
блюдения правопорядка, реализации и 
защиты прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина.

Справедливо замечают Л. В. Авра-
менко, О. В. Петришин и М. В. Цвик, 
что признание права как главного со-
циального регулятора, осуществляется 
двумя путями. В первую очередь, леги-
тимация по содержанию, когда его ав-
торитетность выражается через воспри-
ятие как справедливой и действенного 
институции. В настоящее время обще-
ство ищет соответствующие основания 
своих правовых норм в первую очередь 
в убеждении населения относительно 
надлежащего обеспечения прав и сво-
бод человека субъектами публичной 
администрации, принципов права и др. 
В то же время общество удается также к 
легитимации права с помощью юриди-
ческих процедур. Правила считаются 
авторитетными из-за того, что общест-
ву следует показать, что нормы права 
идут от официального источника за 
четкими и прозрачными путями их 
применение в практической плоско-
сти [3, с. 150–151]. Основу юридиче-
ской процедуры представляет дефини-
ция ст. 3 Конституции Украины, со-
гласно которой права и свободы чело-
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века и их гарантии определяют содер-
жание и направленность деятельности 
государства. Публичная администрация 
отвечает перед населением за свою дея-
тельность. Учитывая это в узком пони-
мании юридические процедуры в своей 
совокупности направляются на реали-
зацию и защиту субъективных прав 
физических и юридических лиц, в ши-
роком — выражают императивную волю 
публичной администрации в упорядоче-
нии общественных отношений для обес-
печения соблюдения общественных, пу-
бличных и частных интересов.

Верным есть мнение В. Б. Аверья-
нова, что в административном зако-
нодательстве процедурная часть явля-
ется наименее объемной и совершен-
ной. Это предопределено господству-
ющей с советских времен традицией 
отсутствия детальной регламентации 
демократических по своему содержа-
нию процедур рассмотрения в адми-
нистративном порядке обращений 
граждан. Автор обращается к евро-
пейской правовой практике, которая 
определяет административную про-
цедуру как отдельное процессуальное 
действие или определенную их сово-
купность, объединенные общей про-
цессуальной целью [4, с. 11]. Законо-
мерно, что современные процессы 
европейской интеграции Украины 
требуют интенсификации функцио-
нирования органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправ-
ления относительно перенимания де-
мократических принципов публич-
ного администрирования.

Приведенную позицию развивают 
В. В. Галунько и О. М. Ещук, что ос-
новным аспектом рассмотрения юри-
дической природы административных 
процедур служат доктринальные поло-
жения, в соответствии с которыми осу-
ществляется адаптация отечественного 
законодательства к требованиям систе-
мы права ЕС. Поэтому административ-
ная процедура предусматривает уста-
новленный законодательством порядок 

рассмотрения и решения публичной 
администрацией индивидуальных ад-
министративных дел с целью обеспече-
ния прав, свобод и интересов физиче-
ских и юридических лиц, надлежащего 
функционирования гражданского об-
щества и государства [5, с. 222].

Аналогичную точку зрения поддер-
живают отдельные ученые, в частности 
И. Ф. Юрийчук под административной 
процедурой предлагает понимать нор-
мативно закрепленный алгоритм рас-
смотрения и решения публичной адми-
нистрацией индивидуальных админис-
тративных дел, которая осуществляется 
с целью содействия реализации и за-
щите прав, свобод и законных интере-
сов субъектов частного права, обеспе-
чения верховенства права. А. В. Щерба 
убеждена, что административная про-
цедура урегулирована нормами адми-
нистративно-процессуального права 
деятельность органов власти в пределах 
полномочий, определенных действую-
щим законодательством, направленной 
на реализацию норм административ-
ного материального права, а также ма-
териально-правовых норм других отра-
слей права в процессе разрешения кон-
кретных дел относительно обеспече-
ния прав, свобод, законных интересов 
физических и юридических лиц.

По мнению О. С. Лагоды, под адми-
нистративной процедурой следует рас-
сматривать установленный законом по-
рядок рассмотрения и разрешения ин-
дивидуальных дел публичной админист-
рацией, который заканчивается приня-
тием административного акта или за-
ключением административного догово-
ра. Учитывая это предложены различия 
юрисдикционного и процедурного про-
цессов, первый из которых охватывает 
производства по делам об администра-
тивных правонарушениях; производства 
с рассмотрения жалоб на действия или 
бездеятельность субъектов публичной 
администрации; дисциплинарные про-
изводства. Процедурные производства 
касаются подготовки и принятия норма-
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тивных правовых актов и индивидуаль-
ных актов; заключение административ-
ных договоров; регистрационное, разре-
шительное производства; реализации 
контрольно-наблюдательных полномо-
чий; рассмотрение заявлений граждан; 
учредительное производство.

По большому счету другие ученые 
также достаточно широко трактуют 
сущность административных процедур 
в виде определенной последователь-
ной деятельности публичной админис-
трации относительно рассмотрения и 
разрешения индивидуальных админис-
тративных дел с дальнейшим юридиче-
ским закреплением полученных ре-
зультатов. Н. В. Галицина указывает на 
установленных законодательством пра-
вилах, порядке и условиях совершения 
процессуальных действий относитель-
но рассмотрения, решения и решения 
административного дела в сфере пу-
бличного управления [6, с. 174].

Под другим углом рассматривает 
содержание административных проце-
дур В. Р. Била, которая подчеркивает, 
что в первую очередь следует вести 
речь о нормативной установленной 
модели административно-процессуаль-
ных правоотношений. Она определяет 
потенциальные возможности, которые 
могут быть, для граждан, или должны 
быть, для субъектов публичной адми-
нистрации, использованные потенци-
альными участниками этих отношений. 
В конечном итоге такие юридические 
процедуры определяют не только по-
рядок действий субъектов администра-
тивного права, но и учитывают взаимо-
зависимость субъективных прав и обя-
занностей участников административ-
ных правоотношений, основания их 
реализации [7, с. 14]. Соглашаемся, что 
административные  процедуры  осу-
ществляются через совокупность опре-
деленных правомерных действий пу-
бличной администрации также с целью 
реализации общих и специальных ад-
министративно-правовых статусов ком-
петентных властных субъектов, соответ-

ствующих физических и юридических 
лиц. Это обстоятельство является важ-
ным фактором для выбора привлечения 
конкретных элементов механизма пу-
бличного обеспечения административ-
но-процессуальных правоотношений.

Учитывая вышеизложенное под ад-
министративными процедурами орга-
низации предоставление образователь-
ных услуг заведениями высшего обра-
зования со специфическими условия-
ми учебы предлагаем понимать регла-
ментированный административным за-
конодательством особенный порядок 
совершения за определенной формой 
и содержанием совокупности юриди-
ческих действий компетентными субъ-
ектами публичной администрации от-
носительно упорядочивания и коорди-
нации функционирования заведений 
высшего образования со специфиче-
скими условиями учебы для обеспече-
ния предоставления комплекса надле-
жащих образовательных услуг, которые 
отвечают консолидированным общест-
венным и государственным интересам. 
Ключевыми особенностями очерчен-
ных юридических процедур являются:

1) осуществляются конкретными 
субъектами публичной администра-
ции, перечень которых определенно 
по закону Украины «О высшем образо-
вании», в том числе МВД Украины, Ми-
нобороны Украины, СБУ, Служба 
внешней разведки Украины, Админист-
рация Государственной пограничной 
службы Украины, Государственная служ-
бы Украины из чрезвычайных ситуаций, 
центральные органы исполнительной 
власти со специальным статусом;

2) порядок совершения определен-
ной совокупности юридических дейст-
вий регулируется нормами администра-
тивного права с учетом общего и спе-
циального административно-правово-
го статуса компетентных субъектов пу-
бличной администрации, а также дру-
гих физических и юридических лиц, 
привлеченных к правоотношениям в 
сфере образования;
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3) осуществляются за последователь-
ными стадиями, последняя из которых 
предусматривает обязательное приня-
тие документа публичного администри-
рования в виде нормативно-правового 
акта или индивидуального правового 
акта по вопросам упорядочивания и ко-
ординации функционирования заведе-
ний высшего образования со специфи-
ческими условиями учебы относительно 
предоставления образовательных услуг;

4) главной целью исполнительно-
распорядительного властного влияния 
является  административно-правовое 
обеспечение функционирования спе-
циальных субъектов образовательной 
деятельности — заведений высшего 
образования со специфическими усло-
виями учебы через создание надлежа-

щих условий предоставления ими 
образовательных услуг с помощью ад-
министративного инструментария;

5) обязательным требованием к орга-
низации предоставления образователь-
ных услуг заведениями высшего образо-
вания со специфическими условиями 
учебы является согласованность государ-
ственных и общественных интересов, 
где результат выполнения администра-
тивных процедур должен удовлетворять 
общественные потребности в рацио-
нальной подготовке достаточного коли-
чества высококвалифицированных ка-
дров, которые способны обеспечить 
действенное выполнение функций госу-
дарства в сферах публичного админист-
рирования соответствующих субъектов 
властных полномочий.
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Постановка проблеми. Однією із 
актуальних проблем діяльності товари-
ства є вихід за межі повноважень, злов-
живання наявними правами виконав-
чим органом ТОВ, особливо у випад-
ках, де виконавчим органом є одна осо-
ба — директор. Реальним механізмом 
попередження таких небажаних ситуа-
цій є новела у правовому регулюванні 
діяльності ТОВ включена в положення 
однойменої глави V «Значні правочини 
та правочини, щодо вчинення яких є 
заінтересованість» Закону України 
«Про товариства з обмеженою та додат-
ковою відповідальністю».

До прийняття вказаного закону по-
ложення лише ч. 2 ст. 98 ЦК України 
встановлювала підвищені вимоги щодо 
порядку прийняття рішень, які на сьо-
годні імперативно віднесені до значних 
правочинів: рішення про відчуження 
майна товариства на суму, що стано-
вить п’ятдесят і більше відсотків майна 
товариства приймаються загальними 
зборами кваліфікованою більшістю не 
менш як у 3/4 голосів, якщо інше не 
встановлено законом. Також існують 
деякі спеціальні норми стосовно відчу-

ження майна організаціями з частками 
державної та комунальної власності у 
статутному капіталі.

Тому внесення інституту значного 
правочину повинно зменшити наявні 
раніше ризики щодо зловживання вико-
навчим органом товариства своїми пра-
вами, а також додатково захистити права 
засновників, учасників товариства, за-
безпечити стабільність діяльності ТОВ. 
Враховуючи недостатність, недоскона-
лість правового регулювання інституту 
значних правочинів у прийнятій редак-
ції Закону України «Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідаль-
ністю» потрібно проаналізувати дослі-
джуване питання та запропонувати вирі-
шення проблем та неточностей.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій із даної теми. Проблематика 
правової природи, визначення змісту 
значного правочину товариства з обме-
женою відповідальністю як новели на-
шого законодавства та практики є пред-
метом дослідження таких вітчизняних 
науковців,  як  К. А. Карчевського, 
В. М. Махінчука, О. А. Беляневич та ін-
ших. Суміжну тематику досліджували 
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В. М. Коссак, О. І. Зозуляк, В. В. Васи-
льєва, Н. А. Сліпенчук, Є. П. Єфимен-
ко, Т. В. Боднар. Але дана новела у при-
йнятій редакції Закону України «Про 
товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю» спричинила виник-
нення великої кількості питань як серед 
практиків, так і серед науковців, що ви-
лилося у різне трактування положень 
закону та наявність кількох правомір-
них варіантів використання досліджува-
ного інституту.

Мета статті. Аналізуючи наукові 
дискусії та нормативні положення, які 
регулюють інститут значних правочи-
нів, ставимо за мету визначення право-
вої природи та змісту досліджуваного 
поняття; а також охарактеризувати про-
цедуру надання згоди на вчинення 
значних правочинів та можливі про-
блемні питання при реалізації вимог 
законодавства. На основі вказаного ана-
лізу планується запропонувати зміни до 
законодавчих актів.

Виклад основного матеріалу. Для 
аналізу досліджуваного інституту необ-
хідно звернутися до Закону України 
«Про товариства з обмеженою та додат-
ковою відповідальністю» (далі — За-
кон), а саме статей 44 та 46 Глави V 
«Значні правочини та правочини, щодо 
вчинення яких є заінтересованість». 
Варто вказати, що дані норми потребу-
ють вдосконалення, пропозиції щодо 
якого вказані нижче.

Стаття 44 Закону носить назву «Зна-
чний правочин» та мала б визначати які 
саме правочини, договори є значними. 
Проте, визначення як такого не наво-
диться, а вказується, що віднесення пра-
вочину до значного здійснюється на 
основі визначеного статутом товари-
ства критерію чи критеріїв. Наголошу-
ється на такому критерію як вартість 
предмета правочину.

Додаткові ознаки варто навести у 
ч.1 ст. 44 Закону. Сюди потрібно відне-
сти існування особливого порядку на-
дання згоди на його вчинення уповно-

важеними на те органами товариства, 
вплив на організаційну, відмінну від 
поточної діяльність товариства.

Для кращого розуміння поняття 
«значного правочину», зокрема догово-
ру і подальшого його закріплення не-
обхідно розкрити його правову приро-
ду. Із суті слова «значний» розуміємо, 
що це такий правочин, який має вплив 
не лише на правові відносини з контра-
гентами, але й на діяльність самого то-
вариства. Тобто такий правочин впли-
ває на внутрішні відносини, які виника-
ють між учасниками товариства, на ви-
значення напряму його поточної гос-
подарської діяльності та навіть на дов-
гострокові господарські плани. Це, в 
свою чергу, може навіть поставити пи-
тання про існування такого товариства. 
В наслідок цього окремі правочини по-
трібно приймати в особливому поряд-
ку, при якому буде однозначно забезпе-
чені інтереси товариства, зокрема до-
тримання мети його діяльності під час 
вчинення таких правочинів, укладення 
значних договорів. Як вказується у літе-
ратурі, зміст особливого режиму 
значних правочинів полягає у встанов-
ленні для керівника чи іншого виконав-
чого органу ТОВ обмежувального ре-
жиму щодо вчинення певних правочи-
нів з метою захисту інтересів учасни-
ків  при  розпорядженні  його  актива-
ми  [18, с. 309].  Зокрема,  як  вказує 
К. А. Карчевський, перш за все, зна-
чний правочин — це встановлене об-
меження можливості вчиняти певні дії 
керівником юридичної особи або її ви-
конавчим органом, яке полягає у тому, 
що правочин може бути укладений 
тільки зі згоди певних осіб (в тому числі 
органів юридичної особи) [18, с. 309].

Необхідно відзначити, що загалом 
для українського корпоративного права 
такі положення не є новими, оскільки ін-
ститут значного правочину уже був 
включений до положень Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства». Зокре-
ма ст. 2 цього закону містить визначення 
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значного правочину, а правовий режим 
вчинення таких правочинів встановлено 
положеннями розділу XIII) [18, с. 309].

Так, відповідно до даного закону ро-
зуміння значного правочину дещо вуж-
че: значним слід вважати правочин (крім 
правочину з розміщення товариством 
власних акцій), учинений акціонерним 
товариством, якщо ринкова вартість 
майна (робіт, послуг), що є його предме-
том, становить 10 і більше відсотків вар-
тості активів товариства, за даними ос-
танньої річної фінансової звітності; при 
цьому статутом акціонерного товариства 
можуть бути визначені додаткові крите-
рії для віднесення правочину до категорії 
значних. Аналогічно більше прав учас-
никам (засновникам) надано і щодо пра-
вочинів із заінтересованістю.

Тобто, норми щодо значних право-
чинів та правочинів із заінтересовані-
стю вчинених ТОВ, на відміну від вчи-
нених акціонерним товариством, є 
більш диспозитивними, оскільки, за 
Законом України «Про товариства з об-
меженою та додатковою відповідальні-
стю», учасники (засновники) ТОВ ма-
ють право самостійно встановлювати в 
статуті товариства наступні питання:

1) саме застосування положень про 
дані правочини крім ч. 2 ст. 44 Закону. 
І якщо учасники товариства не дійшли 
згоди про встановлення у статуті поряд-
ку погодження таких правочинів, то від-
повідні положення Закону не застосо-
вуються;

2) визначення випадків, коли має 
місце укладення таких правочинів.

3) визначення порядку надання зго-
ди на вчинення вказаних правочинів 
крім ч. 2 ст. 44 Закону.

Як зазначав О. А. Беляневич, значні 
правочини є одним із західних право-
вих запозичень в сучасному українсько-
му законодавстві. Зміст значних право-
чинів (зокрема права та обов’язки сто-
рін) законодавець не врегульовує, поло-
ження щодо них в різних нормативних 
актах не уніфіковані, однак їх об’єднує:

1) спільна мета, якою є захист інте-
ресів відповідних осіб від негативних 
наслідків діяльності виконавчих органів 
суб’єкту господарювання, внаслідок 
чого істотно зменшується майнова база 
цього суб’єкта;

2) порядок укладення, який має особ-
ливості та відрізняється від звичайного;

3) вартісна оцінка предмета значно-
го правочину як конструктивний еле-
мент правової моделі подібного право-
чину [6, с. 15].

Виходячи з розуміння правової при-
роди значних правочинів можна запро-
понувати їх наступне визначення. Зна-
чний правочин — це правочин товари-
ства (вчинений його органами, уповно-
важеними особами), спрямований на 
набуття, зміну або припинення цивіль-
них прав та обов’язків, які мають вплив 
на організаційну, відмінну від поточної 
діяльність товариства. Значним догово-
ром відповідно потрібно вважати до-
мовленість двох або більше сторін, 
спрямовану на набуття, зміну або при-
пинення цивільних прав та обов’язків, 
які мають вплив на організаційну, від-
мінну від поточної діяльність товари-
ства. Вважаємо, що саме таке визначен-
ня значних правочинів повинно місти-
тися в частині 1 статті 44 Закону.

Наступна частина існуючої статті 
після внесення запропонованих змін 
логічно б визначала, що рішення про 
надання згоди на вчинення правочину, 
якщо вартість майна, робіт або послуг, 
що є предметом такого правочину, пе-
ревищує 50 відсотків вартості чистих 
активів товариства станом на кінець по-
переднього кварталу, приймаються ви-
ключно загальними зборами учасників. 
Тобто, дана частина передбачає імпера-
тивність віднесення таких правочинів 
до значних. Після цього варто вказати, 
що інші критерії приналежності право-
чину до значного, уповноважені орга-
ни, що можуть давати згоду на укладен-
ня досліджуваних правочинів та сам 
особливий порядок надання такої згоди 
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можуть додатково передбачатися стату-
том товариства на основі принципу 
диспозитивності.

Враховуючи вище наведене значни-
ми слід вважати правочини:

1. Віднесені до даної категорії стату-
том товариства відповідно до вартісних 
чи інших критеріїв, визначених учасни-
ками (засновниками) товариства.

Як відзначив з даного питання 
К. А. Карчевський, при розробці Зако-
ну висувалися пропозиції закріпити по-
ложення, що значним уважається пра-
вочин, якщо вартість майна, робіт або 
послуг, які є його об’єктом, перевищує 
25 % вартості активів ТОВ на кінець 
попереднього кварталу. Тобто пропо-
нувалося імперативно вказати вартість 
предмету правочину як значного. 
А, оскільки згідно з прийнятим зако-
ном ці питання із законодавчої площи-
ни перенесено на локальний рівень, то 
вони потребують з’ясування в кожному 
конкретному випадку, якщо контраген-
том буде виступати ТОВ [17].

Крім вартісного критерію може ви-
користовуватися  предметний.  До 
значних правочинів можна відносити 
кредитний правочин, придбання/про-
даж нерухомого майна, купівля/продаж 
цінних паперів та корпоративних прав, 
позики, певні види активів, скажімо, 
транспортні засоби тощо [10, с. 65; 21]. 
Звичайно можна об’єднати вартісний 
критерій з іншими [21].

2. Віднесені до даної категорії поло-
женнями ч. 2 ст. 44 Закону України 
«Про товариства з обмеженою та додат-
ковою відповідальністю» — правочи-
ни, вартість предмету яких перевищує 
50 відсотків вартості чистих активів то-
вариства станом на кінець попередньо-
го кварталу. Іноді в літературі в якості 
значних правочинів пропонується роз-
глядати тільки ті, що передбачені ч. 2 
ст. 44 Закону [19, с. 98], що, як на нашу 
думку, є занадто вузьким підходом.

На практиці ж часто виникає питан-
ня щодо того, чи можна вплинути на 

критерій вартості предмету правочину 
як підстави для його віднесення до 
значного [8]. Вважаємо, що у статуті 
можна встановити більш жорсткий вар-
тісний критерій, вказавши, що значним 
правочином також вважатиметься та-
кий, якщо вартість майна, робіт або по-
слуг, що є предметом такого правочи-
ну, перевищує 40/30/20/10/інший від-
соток менший за 50 % вартості чистих 
активів товариства станом на кінець 
попереднього кварталу. Але зменшити 
імперативно встановлений поріг не 
можливо, оскільки тоді таке положення 
статуту суперечитиме Закону.

Щодо частини 3 статті 44 Закону, 
яка передбачає презумпцію надання 
згоди саме загальними зборами учас-
ників на вчинення значних правочи-
нів, крім тих, вартість предмету якого 
перевищує 50 відсотків вартості чистих 
активів товариства станом на кінець 
попереднього кварта. Хотілося б вказа-
ти про недоцільність такого формулю-
вання правової норми, враховуючи 
диспозитивність  існування  інших 
значних правочинів. Тобто у разі, коли 
у статуті товариства не передбачено 
жодних інших значних правочинів, 
норма, про те, що рішення про надан-
ня згоди на їх вчинення приймаються 
загальними збори учасників, якщо 
інше не встановлено статутом товари-
ства є неумісною. Пропонуємо вказати, 
що у разі передбачення статутом інших 
значних правочинів, коли не вказано 
уповноважений орган для надання зго-
ди, таким органом будуть загальні збо-
ри учасників.

Якщо ж учасники ТОВ не передба-
чать в статуті особливий порядок на-
дання згоди уповноваженими на те ор-
ганами товариства на вчинення право-
чинів, які, згідно положень цього ж 
статуту, слід кваліфікувати як значні, то 
положення ч. 1, 3 ст. 44 Закону застосо-
вуватися не будуть. Зрозуміло, що це не 
стосується випадків, передбачених ч. 2 
ст. 44 Закону.
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Рустам Джамгуров визначає, що 
можливими варіантами встановлення 
компетенції органів товариства щодо на-
дання згоди на вчинення значних право-
чинів, то вона може встановлюватися як 
виключна (лише один орган має право 
надавати згоду),так і загальна (з можли-
вістю делегування повноважень іншим 
органам управління) [9]. Проте, вважає-
мо існування загальної компетенції 
щодо значних правочинів не відповідає 
їх правовій природі, необхідності осо-
бливого контролю за їх вчиненням. 
Пропонуємо замість загальної компе-
тенції допустити існування альтернатив-
ної — можливість звернутися до одного 
із кількох контролюючих органів това-
риства. Наприклад, у статуті можна пе-
редбачити, що згода на укладення кре-
дитного договору надається загальними 
зборами учасників товариства, а згода на 
укладення договору купівлі-продажу 
транспортних засобів може надаватися 
загальними зборами учасників товари-
ства або наглядовою радою.

Вважаємо цікавою аналогію прове-
дену Рустамом Джамгуровим щодо мож-
ливості встановити градацію компетен-
цій, як це передбачено Законом України: 
правочини по певним вартісним крите-
ріям можуть відноситися виключно до 
компетенції вищого органу управління, 
а по нижчим вартісним критеріям відно-
ситись до компетенції інших органів 
управління товариством [9].

Щодо процедурних питань, варто 
зупинитися на наступних положеннях. 
Слід виходити з того, що укладення 
значного правочину пов’язане з додат-
ковою узгоджувальною процедурою, а 
контрагентам доведеться певним чином 
отримувати один в одного статутні до-
кументи та фінансову звітність, щоб пе-
ревірити, чи діє виконавчий орган в 
рамках його повноважень, з метою 
уникнення визнання в майбутньому 
правочину недійсним з підстав непого-
дження його із загальними зборами то-
вариства [12]. Для запобігання проблем в 

правозастосовчій практиці варто ретель-
но вивчати зміст статуту ТОВ, якщо 
воно буде виступати контрагентом за до-
говором, а учасникам максимально кон-
кретно визначати ознаки значного пра-
вочину на рівні статуту [17]. 

На практиці отримання відповідної 
згоди може виглядати наступним чином:

1) уповноважений орган щоразу от-
римує згоду на вчинення значних пра-
вочинів безпосередньо перед їх укла-
данням;

2) уповноважений орган погоджує 
значні правочини після їх укладання, 
зокрема щомісячно, щоквартально чи 
щорічно. Однак існує ризик, що з тих 
чи інших причин таке погодження от-
римано не буде. У такому випадку, під 
питанням стає дійсність уже укладеного 
правочину, що створює ризики для 
контрагентів, а, виходячи з положень 
ч. 4 ст. 44 Закону, посадові особи солі-
дарно відповідатимуть за збитки, запо-
діяні товариству [21]. При цьому, як від-
значає В. М. Махінчук, в Законі не ви-
значений строк для подальшого схва-
лення значного правочину компетент-
ним органом ТОВ [19, с. 98], що додат-
ково збільшує правову невизначеність 
за подібних обставин;

3) уповноважений орган заздалегідь 
отримує згоду на вчинення значних 
правочинів (певної їх кількості, на пев-
ний період чи з визначеними контра-
гентами). Проте, вважаємо, що така зго-
да повинна містити всі істотні умови 
договору, який затверджується, адже за 
інших обставин таку згоду можна буде 
оспорювати.

При цьому необхідно пам’ятати зга-
дане раніше положення ч. 2 ст. 98 ЦК 
України, яке не включено до Закону 
України «Про товариства з обмеженою 
та додатковою відповідальністю»: рі-
шення про відчуження майна товари-
ства на суму, що становить 50 і більше 
відсотків майна товариства, приймаєть-
ся кваліфікованою більшістю у ¾ голо-
сів учасників.
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В інтернет-джерелі зустрічалася 
думка, що враховуючи сладність проце-
дури щоквартальної перевірки балансу 
контрагента, статуту на наявність інших 
критеріїв віднесення правочинів до 
значних, виникає просте рішення: під 
кожну угоду вимагати від контрагента 
оформлення корпоративного пого-
дження (згоди загальних зборів учасни-
ків або наглядової ради із зазначенням 
конкретних умов угоди (ціна, кількість, 
якість, строки) [14]. Вважаємо дане по-
ложення є необґрунтованим, оскільки 
це спричинить незручності у господар-
ській діяльності під час переговорів із 
контрагентами, його реалізація займа-
тиме більше часу для надання згоди на-
віть на ті правочини, які не є значними, 
що однозначно не потрібно. Крім того, 
дане положення все одно повністю не 
гарантуватиме дійсність вчиненого пра-
вочину, адже для цього необхідно до-
триматися і всіх інших умов. А захисти-
ти права в даному випадку можна і по-
силаючись на добросовісність контра-
гента, якому надали на запит потрібну 
інформацію, підтвердивши повнова-
ження, чи якому повідомили неправди-
ву інформацію щодо відсутності поло-
ження, що відносить даний правочин 
до значних.

Наступним практичним питанням є 
те, як встановити вартість предмета 
правочину. Вона зазвичай встановлю-
ється з врахуванням спрямування дого-
вору. Наприклад, для правочинів з при-
дбання майна (замовлення робіт, по-
слуг) вартість предмета встановлювати-
меться на основі ціни пропозиції по-
купця. Коли відчужується майно (речі), 
то вартість предмета правочину визна-
чатиметься на основі даних бухгалтер-
ської звітності продавця [17].

Костянтин Карчевський вказує, 
що порядок оцінки традиційно перед-
бачає залучення професійного оціню-
вача для проведення оцінки та подаль-
шого затвердження уповноваженим 
органом товариства запропонованої 

вартості майна [17]. Проте, на нашу 
думку достатнім вважатиметься вказівка 
на погоджену сторонами вартість пред-
мету правочину, зокрема на основі бух-
галтерської звітності, зокрема для еко-
номії коштів та часу.

У практиці також популярним пи-
танням є «як визначити суму правочину, 
якщо договір укладено ще до 2010 року, 
а суми за наданими послугами вказують-
ся помісячно в рахунках та актах наданих 
послуг» [11]. Враховуючи, що ціна є іс-
тотною умовою всіх господарських до-
говорів, то такий договір фактично ви-
ступив протоколом про наміри, а сам 
правочин вчинятиметься після прийнят-
тя заявки на конкретний місяць та на ос-
нові актів наданих послуг.

Вважаємо за необхідність для усу-
нення можливих спорів закріпити на 
законодавчому рівні порядок встанов-
лення вартості предмета правочину: на 
основі згоди контрагентів, досягненої 
враховуючи відомості бухгалтерської 
звітності, періоду, за який необхідно 
здійснювати розрахунок вартості пред-
мета правочину у разі відсутності вста-
новленого строку договору: щоквар-
тально, оскільки саме такий строк вста-
новлено щодо розрахунку для віднесен-
ня правочину до значного Законом 
(ч. 2 ст. 44). А у разі якщо договір уклада-
ється щороку чи на інший строк, чи він 
автоматично продовжується — вартість 
предмета правочину варто розраховува-
ти щороку чи на вказаний строк, до мо-
менту автоматичного продовження [8].

Проблемним питанням є також до-
тримання імперативних вимог ч. 2 
ст. 44 Закону новоствореними товари-
ствами, оскільки вартість їх чистих ак-
тивів (в разі невнесення жодного вкладу 
засновниками) на початку діяльності 
нульова. Виходом є надати загальними 
зборами згоду на всі правочини, які 
вчинятимуться керівником (виконав-
чим органом) за перший квартал діяль-
ності товариства, за результатами якого 
вже можна буде визначити вартість чи-
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стих активів для укладення значних 
правочинів [15]. Альтернативою вважа-
ється надання згоди на кожен право-
чин, що невигідно, враховуючи необ-
хідність затрат як часу, так і коштів [15]. 
Варіантом була б також можливість від-
несення правочинів до значних за об-
рахунком 50 % не від чистих активів, а 
від статутного капіталу.

Наступна частина статті 44 Закону ви-
значає випадок, коли замість кількох пра-
вочинів товариство могло вчинити один 
значний правочин, встановлюючи, що 
тоді кожен із таких правочинів вважається 
значним. Вважаємо дане положення по-
зитивним, оскільки дана норма встанов-
лює імперативну заборону обходу закону 
в такий найбільш простий спосіб. Фак-
тично дана норма є відображенням прин-
ципу добросовісності.

Проте існують питання щодо неви-
значеності критеріїв, на підставі яких 
встановлюватиметься, що замість одно-
го значного правочину було вчинено 
кілька правочинів, з метою обходу не-
обхідності отримання згоди на вчинен-
ня значного правочину. Зрозуміло, що 
зобов’язання таких правочинів повинні 
бути однорідними, а сума вартості 
предметів таких кількох правочинів по-
винна підпадати під вартість предмета 
значного правочину.

Також варто вказати, що такі право-
чини визнаються значними у силу вчи-
нення кількох правочинів замість одно-
го значного, тобто є такими з моменту 
їх вчинення і як такого визнання чи 
встановлення не потребують. Проте, у 
разі необхідності, це може бути підтвер-
джено у судовому порядку.

Контролюючим органом, які мають 
право оспорювати дійсність вчинених 
правочинів для обходу процедури на-
дання згоди на їх вчинення зокрема, 
варто назвати наглядову раду у разі її 
створення, такими повноваженнями та-
кож наділені і загальні збори як вищий 
орган управління товариством. Оспо-
рювати значні правочини і контролю-

вати дотримання особливого порядку їх 
затвердження також може кожен учас-
ник товариства, оскільки вони володі-
ють правом отримувати інформацію 
про господарську діяльність товари-
ства, захищати свої права та права това-
риства в господарських судах.

Потрібно враховувати і те, що окремі 
правовідносини не можуть виникати на 
підставі одного правочину, він може 
вчинятися лише у вигляді двох окремих 
правочинів. Наприклад, при укладенні 
договору купівлі-продажу для апробації 
товару та договору купівлі-продажу 
оптом для подальшої роздрібної торгів-
лі варто з точки зору потреб господар-
ської діяльності укладати окремі догово-
ри, а не один. Це викликано специфіч-
ною метою укладення першого із них.

Виникає питання, чи відносити до 
випадку, вказаного у ч. 4 ст. 44 Закону, 
невикористану можливість укладення 
змішаних та комплексних договорів. 
Вважаємо що укладення таких догово-
рів є правом контрагентів; що зобов’я-
зання досягати домовленості саме укла-
денням таких договорів, а не двох окре-
мих є недопустимим порушенням 
принципів приватного права. Крім 
того, часто укладення змішаних чи 
комплексних договорів є більш затрат-
не по часу, може спричиняти необхід-
ність укладення договору у нотаріально 
посвідченій формі, що у свою чергу 
спричиняє більші фінансові затрати 
для досягнення покладених цілей.

Вважаємо за необхідне підкреслити, 
що вчинення таких декількох правочи-
нів замість одного повинно бути саме з 
метою його реалізації без особливої 
процедури, призначеної для значного 
правочину. Таке положення є необхід-
ним для оцінки присутності такого по-
ділу значного правочину на декілька 
таких, що не підпадають під критерії 
значного правочину.

При цьому заборона ділити пред-
мет значного правочину законом не 
встановлена, а встановлено, що якщо 
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замість кількох правочинів, які вчиня-
ються товариством, міг би бути вчине-
ний один значний правочин, то ці пра-
вочини вважаються значними [10, с. 65]. 
Тобто, для укладення кожного з ним 
потрібно отримати згоду уповноваже-
ного органу.

Щодо питання відповідальності за 
порушення даного порядку в ці й же 
статті Закону передбачено окремий 
пункт. Встановлюється, що посадові 
особи товариства, винні у порушенні 
порядку вчинення значних правочинів, 
солідарно відповідають за збитки, запо-
діяні товариству, тобто кожен із винних 
повинен покрити завдані збитки, у 
частці, що залежить від кількості вин-
них посадових осіб. Важливим є під-
креслити, що відповідальність несе у 
даному випадку посадова особа перед 
тим товариством, яким є місцем її робо-
ти, тобто фактично дана норма стосу-
ється внутрішніх відносин у товаристві.

Увагу варто звернути саме на те, що 
відповідальність передбачена пунк-
том 5 статті 44 Закону повинна настава-
ти лише у разі наявності збитків та 
вини саме посадової особи. Тобто, 
якщо сторони приступили до виконан-
ня зобов’язання (виконали його) і ні 
вони, ні учасники товариства не оскар-
жували дійсність даного правочину 
(договору зокрема) даний правочин 
(договір) буде дійсним, а збитків завда-
но не буде, то і мови йти про відшкоду-
вання не може. Те ж саме стосується і 
вини посадової особи. Якщо посадова 
особа не знала, не могла і не повинна 
була знати про порушення порядку 
вчинення значного правочину, то така 
особа не нестиме відповідальність у ви-
гляді відшкодування збитків.

Крім того, метою закріплення в ч. 3 
ст. 70 Закону України «Про акціонерні 
товариства» норми щодо рішенні за-
гальних зборів про попереднє схвален-
ня значних правочинів без вказівки на 
конкретні істотні умови із зазначенням 
лише типу та суми значного правочину 

було очевидно «зекономити час та ор-
ганізаційні зусилля акціонерів тих акці-
онерних товариств, … для яких укла-
дення значних правочинів … є доволі 
систематичним явищем» [13, с. 110]. На 
таке рішення можна посилатися кожно-
го разу, коли певний значний правочин 
має схвалюватися конкретним органом 
товариства, оскільки це суттєво полег-
шує  роботу  уповноважених  органів,  
зокрема  загальних  зборів  товари-
ства [13, с. 110]. Таке законодавче рі-
шення доволі позитивно сприймається 
й у цивілістичній доктрині і з цього при-
воду провідні вітчизняні науковці уже 
висловили свої міркування [16]. Вважає-
мо позитивним було б запозичити таку 
можливість і для ТОВ. Також таке попе-
реднє схвалення всіх правочинів є вихо-
дом і для новостворених товариств.

Отже, пропонуємо викласти стат-
тю 44 Закону так:

«1. Значний правочин — це дія то-
вариства (його органів, уповноважених 
осіб), спрямована на набуття, зміну або 
припинення цивільних прав та обов’яз-
ків, які мають вплив на організаційну, 
відміну від поточної діяльність товари-
ства. Значним договором відповідно 
потрібно вважати домовленість двох 
або більше сторін, спрямовану на на-
буття, зміну або припинення цивільних 
прав та обов’язків, які мають вплив на 
організаційну, відміну від поточної ді-
яльність товариства.

Надання згоди на вчинення значно-
го правочину відбувається у особливо-
му порядку уповноваженими на те орга-
нами товариства.

Вартість предмета правочину вста-
новлюється на основі згоди контраген-
тів, досягненої враховуючи відомості 
бухгалтерської звітності. Розрахунок 
вартості предмета правочину, який реа-
лізується не одноразовим виконанням 
здійснюється шляхом додавання варто-
сті зобов’язань за правочином протя-
гом всього строку його вчинення. У разі 
якщо зобов’язання автоматично про-
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довжується — вартість предмета право-
чину варто розраховувати до моменту 
продовження. Якщо відсутнє встанов-
лення строку вартість предмета право-
чину розраховується як сума всіх зо-
бов’язань протягом кварталу.

2. Правочин відносять до значного 
залежно від вартість його предмету, впли-
ву на організаційну, відмінну від поточної 
діяльність товариства. Інші критерії при-
належності правочину до значного, а та-
кож уповноважені органи, що дають зго-
ду на укладення значних правочинів, по-
рядок надання такої згоди можуть перед-
бачатися статутом товариства.

3. Рішення про надання згоди на 
вчинення правочину, якщо вартість 
майна, робіт або послуг, що є предме-
том такого правочину, перевищує 
50 відсотків вартості чистих активів то-
вариства станом на кінець попередньо-
го кварталу, приймаються виключно 
загальними зборами учасників

У разі передбачення статутом інших 
значних правочинів, та коли не вказано 
уповноважений орган для надання зго-
ди, таким органом вважаються загальні 
збори учасників.

4. Якщо замість кількох правочинів 
товариство могло вчинити один зна-
чний правочин, то кожен із таких пра-
вочинів вважається значним.

5. Якщо на дату проведення зборів 
уповноваженого на надання згоди на 
вчинення значного правочину органу 
товариства неможливо визначити, які 
значні правочини вчинятимуться цим 
товариством у ході фінансово-госпо-
дарської діяльності, загальні збори 
учасників товариства можуть прийняти 
рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися цим товариством 
протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення, із за-
значенням характеру правочинів та їх 
граничної сукупної вартості.

6. Посадові особи товариства, винні 
у порушенні порядку вчинення значних 

правочинів, солідарно відповідають за 
збитки, заподіяні товариству».

Переходячи до наступної статті За-
кону, яка регулює досліджувану тему по-
трібно розмежувати надання згоди і 
схвалення значного правочину. Дані 
терміни позначають різні поняття. Так 
надання згоди на вчинення значного 
правочину це дозвіл уповноваженого на 
те органу укласти договір, вчинити ін-
ший значний правочин від імені товари-
ства на певних умовах, що наданий до 
його укладення, здійснення. Схвалення 
значного правочину це підтвердження 
дійсності уже укладеного договору, реа-
лізованого правочину з порушенням по-
рядку надання згоди на його вчинення, 
зокрема шляхом підтвердження раніше 
відсутніх повноважень представника, що 
виступав від імені товариства.

Саме схвалення значного правочи-
ну регулюється статтею 46 Закону, де 
вказуються положення тотожні нор-
мам, які регулюють питання вчинення 
дій з виходом за межі повноважень чи 
без повноважень представником, однак 
слід враховувати між органами товари-
ства і товариством немає відносин 
представництва.

Окремо постає питання про правові 
наслідки укладення значного правочи-
ну з порушенням встановленого поряд-
ку. Як відзначає Н. А. Сліпенчук, оскіль-
ки в законі прямо не передбачена їх не-
дійсність, то їх слід кваліфікувати як 
оспорювані [23, c. 186]. Така ж позиція 
висловлена Віталієм Смердовим та під-
тримується нами. Правова норма на 
підтвердження даного твердження є ч. 1 
ст. 215 ЦКУ, відповідно до якої підста-
вою недійсності правочину може стати 
і недостатній обсяг дієздатності особи, 
яка здійснювала його [24].

При схваленні значних правочинів 
правові наслідки для сторін настають з 
моменту вчинення такого правочину. 
В цьому випадку, «воля юридичної осо-
би … формується навздогін укладеному 
правочину» і у таких випадках «відпо-
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відність волі юридичної особи волеви-
явленню презюмується, а схвалення є 
таким актом, що лише підтверджує ви-
явлену виконавчими органами волю то-
вариства та усувають підстави для по-
зову про визнання правочину недійс-
ним» [7, с. 120].

На підтвердження такої позиції є і 
положення у Постанові Пленуму Ви-
щого господарського суду України 
№ 11 «Про деякі питання визнання пра-
вочинів (господарських договорів) не-
дійсними» від 29.05.2013 року, де зазна-
чається, що «вчинення значного право-
чину виконавчим органом товариства 
за відсутності такого рішення є підста-
вою для визнання його недійсним, 
якщо правочин не було схвалено в по-
дальшому» [5; 7, с. 121].

Дане питання є особливо важливим, 
адже часто постає на практиці, адже 
можливість визнання недійсними 
значних правочинів та правочинів із за-
інтересованістю внаслідок порушення 
порядку їх укладення дає можливість за-
хистити свої права як товариству, так і 
конкретному учаснику (засновнику). Як 
наслідок постає питання: хто ж з осіб 
може оспорювати такі правочини. Од-
нак, Закон України «Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідаль-
ністю» відповіді на ці питання не 
містить. Для порівняння, первинна ре-
дакція ч. 1 ст. 72 Закону України «Про 
акціонерні товариства» прямо визнача-
ла коло осіб, що мали право на позов 
(... товариство або будь-хто з його акці-
онерів має право вимагати визнання 
відповідного правочину судом не-
дійсним), однак на сьогодні чинна ре-
дакція вказаного закону подібного не 
передбачає.

Загалом можна погодитися, що все 
ж існує необхідність доповнення відпо-
відного Закону спеціальною статтею, 
яка б чітко встановлювала наслідки 
вчинення правочину з порушенням ви-
мог цього закону та осіб наділених пра-
вом на його оскарження [23, с. 186]. 

Тому пропонуємо доповнити Закон 
новою нормою:

«Стаття 46-1 Недійсність правочинів
Укладення значного правочину з 

порушенням встановленого порядку 
надання згоди на їх вчинення є під-
ставою для оспорювання даного пра-
вочину.

Правом звернення до суду з позо-
вом про визнання значного правочину 
чи правочину із заінтересованістю не-
дійсним має товариство та будь-хто з 
його учасників».

Завершуючи розгляд даного питан-
ня, потрібно звернути увагу на поло-
ження ч. 3 ст. 98 ЦК України, оскільки 
воно має важливе значення при при-
йнятті рішень щодо укладення право-
чинів із заінтересованістю, значного 
правочину проте не передбачені дію-
чою редакцією Закону України «Про 
товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю»: учасник товариства 
не має права голосу при прийнятті за-
гальними зборами товариства рішень з 
питань щодо вчинення з ним правочи-
ну та щодо спору між ним і товари-
ством, якщо інше не встановлено зако-
ном. Однак це правило не стосується 
товариства з одним учасником, а також 
варто пам’ятати те, що вказане стосу-
ється прийняття рішень лише загальни-
ми зборами товариства і не застосову-
ється щодо діяльності інших органів 
управління ТОВ.

Проте на практиці не варто допуска-
ти можливість існування підстав для ви-
знання значного правочину недійсним. 
Так щодо відносин із контрагентом 
Канарьова Наталія зазначає, що неза-
лежно від того, грошове чи не грошове 
зобов’язання покладається правочином 
на товариство, його керівник має дове-
сти свої повноваження щодо вчинення 
цього правочину [15]. Зокрема, шляхом 
надання рішення про призначення 
його директором, примірника статуту 
чи витягу з нього для підтвердження 
віднесення такого правочину до знач-
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ного, бухгалтерської звітності для під-
твердження суми предмета значного 
правочину та документу, що надає зго-
ду на вчинення значного правочину 
(протоколу загальних зборів, рішення 
наглядової ради тощо). Саме надання 
таких документів потрібно вимагати від 
директора чи іншої особи, який висту-
пає від імені ТОВ.

Не варто допускати наявність під-
став для оскарження дійсності правочи-
ну, і через те, що в разі порушення по-
рядку надання згоди на вчинення знач-
ного правочину, взагалі вчинення пра-
вочину без отримання згоди, виконан-
ня зобов’язання, що виникає з такого 
правочину, не свідчить про надання 
згоди на нього. Це правило виходить з 
того, що відповідно до ч.1. ст.46 Закону 
«значний правочин, правочин із заінте-
ресованістю, вчинений з порушенням 
порядку прийняття рішення про надан-
ня згоди на його вчинення, створює, 
змінює, припиняє цивільні права та 
обов’язки товариства лише (виділено ав-
тором) у разі подальшого схвалення 
правочину товариством у порядку, 
встановленому для прийняття рі-
шення про надання згоди на його 
вчинення (виділено автором)» [8] .

Також, варто порівняти інститут 
значного правочину з іншим спорідне-
ним інститутом — правочинів, щодо 
яких є заінтересованість (правочини із 
заінтересованістю). Спільною ознакою 
даних інститутів є спеціальний порядок 
вчинення таких правочинів: необхід-
ність прийняття уповноваженими орга-
нами товариства рішення про надання 
згоди на їх укладення. Однак метою 
правової регламентації значних право-
чинів було уберегти учасників (за-
сновників) товариства від укладення 
різного роду «ризикованих» чи «доле-
носних» правочинів без їх згоди, то ре-
гулювання правочинів із заінтересова-
ністю має дещо інше спрямування — 
запобігти конфлікту інтересів учасників 
(засновників) ТОВ та його керівництва 

при розпорядженні активами організа-
ції, не дозволити укладати правочини в 
інтересах лише окремих осіб, а не всіх 
учасників товариства [22]. Схожі меха-
нізми в окремих західних країнах утво-
рюють інститут фідуціарних зобов’я-
зань як систему правовідносин, що ви-
никають між учасниками (засновника-
ми) та директорами при виконанні 
ними свого обов’язку діяти в інтересах 
та на благо організації, тому положення 
про правочини, щодо яких є заінтере-
сованість, є частиною інституту фідуці-
арних зобов’язань [20, с. 20].

Правові наслідки вчинення право-
чинів із заінтересованістю з порушен-
ням встановленого порядку (а саме 
можливість їх подальшого схвалення) 
врегульовано таким же чином, як це 
встановлено для значних правочинів 
ТОВ (ст. 46 Закону). Тобто, регулюван-
ня значних правочинів та правочинів із 
заінтересованістю є схожим, а в деяких 
моментах — ідентичним.

Висновки. Значним є правочин, 
який має вплив не лише на правові від-
носини з контрагентами, але й на діяль-
ність самого товариства, на внутрішні 
відносини, які визначення напряму 
його поточної та довгострокової госпо-
дарської діяльності:

1) віднесений до даної категорії ста-
тутом товариства відповідно до вартіс-
них чи інших критеріїв, визначених 
учасниками (засновниками) товариства;

2) вартість предмету яких переви-
щує 50 відсотків вартості чистих активів 
товариства станом на кінець попе-
реднього кварталу.

Отримання згоди на вчинення знач-
ного правочину може виглядати так: 
уповноважений орган щоразу отримує 
згоду на їх вчинення безпосередньо пе-
ред укладанням; уповноважений орган 
погоджує значні правочини після їх 
укладання; уповноважений орган зазда-
легідь отримує згоду на вчинення 
значних правочинів (вказуючи всі іс-
тотні умови договору). Запропоновано 
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також попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, зокрема для 
новостворених товариств.

Також пропонуємо викласти стат-
тю 44 Закону в новій редакції та допов-
нити Закон новою статтею 46-1 «Не-
дійсність правочинів».

Керівник, має довести свої повнова-
ження щодо вчинення значного право-
чину шляхом надання примірника стату-
ту чи витягу з нього, бухгалтерської звіт-
ності для підтвердження віднесення та-
кого правочину до значного та докумен-

ту, що надає згоду на вчинення значного 
правочину (протоколу загальних зборів, 
рішення наглядової ради тощо).

Порівнюючи  інститут  значного 
правочину з суміжним інститутом пра-
вочинів, щодо яких є заінтересованість 
(правочини  із  заінтересованістю), 
спільною ознакою є спеціальний поря-
док вчинення таких правочинів: необ-
хідність прийняття уповноваженими 
органами товариства рішення про на-
дання згоди на їх укладення; утворю-
ють інститут фідуціарних зобов’язань.
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Постановка проблеми. Конститу-
цією України та міжнародними догово-
рами, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною Радою України, гаранту-
ється право на свободу об’єднання. 
Прогресивним є, що сьогодні ним мо-
жуть скористатися не тільки фізичні 
особи, але і юридичні особи приватно-
го права. Зазначене випливає із п. 4 
ст. 1 ЗУ «Про громадські об’єднання» 
від 22.03.2012 р., яким визначається, що 
юридичні особи приватного права мо-
жуть бути засновниками та учасниками 
громадської спілки. Наведене свідчить 
про динаміку ще більшого розширення 
права на свободу об’єднання. У даному 
аспекті доречним буде сказати, що у ра-
дянський період про такі широкі рамки 
реалізації права на свободу об’єднання 
могли тільки мріяти.

У той час свобода на об’єднання 
була декларованою, більшість непід-
приємницьких об’єднань контролюва-

лися державними органами та були 
виконавцями їх волі. Та разом з тим, у 
ЦК УРСР від 18.07.1963 р. містилися 
окремі норми присвячені припинен-
ню державно-кооперативних, коопе-
ративних та інших громадських орга-
нізацій, які були юридичними особа-
ми. Так, згідно з ст. 39 ЦК УРСР пере-
лічені юридичні особи припиняли 
свою діяльність на підставах визначе-
них у законі та статутах останніх. Ок-
рім того, в п. 3 наведеної статті було 
закріплено, що реорганізація (злиття, 
поділ, приєднання) допускалася тільки 
за рішенням загальних зборів їх членів 
або зборів уповноважених. Також, 
ст. 40 ЦК УРСР вирішувалася доля 
майна юридичної особи, яка припиня-
лася. Відтак майно громадської органі-
зації, що припинялася передавалося 
вищестоящим організаціям або відпо-
відному державному органу на громад-
ські потреби [1].
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Натомість у сучасному ЦК України 
статті, якими б визначався порядок 
припинення досліджуваних юридич-
них осіб, відсутні. Аналізуючи наведене 
можна поставити запитання: «Чи гро-
мадські організації того часу мали біль-
шу вагу в суспільстві ніж сучасні їх ана-
логи?». Очевидно, що відповідь буде 
негативною, адже ці об’єднання є не-
від’ємними учасниками усіх суспільних 
відносин, в тому числі і приватноправо-
вих. Саме тому вони стають суб’єктами 
наукового вивчення, адже якісний і де-
тальний науковий супровід у даному 
питанні, безумовно, є необхідним для 
забезпечення законних інтересів усіх 
зацікавлених осіб.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій з даної теми. Проблеми ре-
організації юрдичнпих осіб в цілому та 
непідприємницьких зокрема, були 
предметом дослідження багатьох фахів-
ців у сфері цивільного та господарсько-
го  права,  зокрема:  С. С. Алєксєєва, 
О. А. Беляневич,  В. І. Борисової, 
С. М. Братуся, О. М. Вінник, В. П. Гри-
банова, І. П. Грешникова, А. С. Довгер-
та,  О. І. Зозуляк,  Н. В. Козлової, 
В. В. Кочина, В. М. Кравчука, Н. С. Куз-
нєцової, А. Я. Курбатова, Д. С. Лещен-
ка,   В. В. Луця,  Р. А. Майданика, 
В. К. Мамутова, О. О. Первомайського, 
О. А. Пушкіна, О. О. Сєрової, І. В. Спа-
сибо-Фатєєво ї ,   Є .  О.  Суханова , 
Ю. К. Толстого,  Б. Б. Черепахіна, 
Я. М. Шевченко,  В. С. Щербини, 
В. Ф. Яковлєва та інших.

Водночас постійні динамічні проце-
си, що мають місце в Україні, поява но-
вих видів та організаційно-правових 
форм непідприємницьких організацій зі 
статусом юридичної особи, вимагають 
комплексного перегляду сучасної док-
трини, чинного законодавства України і 
практики його застосування з метою 
приведення механізму правової регла-
ментації проблем реорганізації непід-
приємницьких юридичних осіб у відпо-
відність до сучасних суспільних запитів.

Формування мети статті. Метою 
цієї статті є дослідження порядку та 
особливостей припинення громад-
ських об’єднань, яке відбувається шля-
хом реорганізації у формі перетворення.

Виклад  основного  матеріалу. 
Перш за все, слід наголосити на тому, 
що повноправними учасниками при-
ватноправових відносин є не будь-які 
громадські об’єднання, а тільки ті які во-
лодіють статусом юридичної особи. 
Тому правовий аналіз процесу реорга-
нізації буде здійснено саме у відношен-
ні останніх.

У початковій редакції чинного ЗУ 
«Про громадські об’єднання» в ч. 1 
ст. 25 містилося положення відповідно 
до якого одним із способів припинення 
громадського об’єднання могла бути 
реорганізація шляхом приєднання до 
іншого громадського об’єднання такого 
самого статусу [2]. Дана правова норма 
була піддана критиці у сучасній цивіліс-
тичній літературі, адже певні види гро-
мадського об’єднання вправі реоргані-
зовуватися й іншими шляхами. Напри-
клад, відповідно до ЗУ «Про свободу 
совісті та релігійні організації» від 
23.04.1991 року реорганізація останніх 
може бути здійснена через поділ, злит-
тя та приєднання. Відтак Парута Ю. І. 
підкреслювала доцільність закріплення 
такого способу припинення громад-
ського об’єднання, як реорганізація, без 
уточнення можливих шляхів його 
здійснення [3, с. 61].

Власне така пропозиція знайшла ві-
дображення у правовому полі, позаяк 
26.11.2015 р. ч. 1 ст. 25 ЗУ «Про громад-
ські об’єднання» було змінено відповід-
ним чином. Однак, цією правкою зако-
нодавчий орган не поставив крапку в 
питанні реорганізації громадських 
об’єднань, а навпаки відкрив ще більше 
аспектів для здійснення наукового пі-
знання. Оскільки тепер кількість мож-
ливих способів реорганізації змінилася 
в сторону їх збільшення. Згідно з ч. 1 
ст. 104 ЦК України реорганізація юри-
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дичної особи може відбутися шляхом 
злиття, приєднання, поділу та перетво-
рення. Даним нормативно-правовим 
актом, практично, не надається визна-
чення видів реорганізації, а лише про-
писується загальний порядок їх здійс-
нення. Виняток становить тільки пере-
творення, оскільки в ч. 1 ст. 108 ЦК 
України закріплено, що перетворенням 
юридичної особи є зміна її організацій-
но-правової форми.

У національній правовій думці існує 
позиція відповідно до якої законодавче 
обмеження на перетворення громад-
ських об’єднань в політичні партії і, на-
впаки, є безпідставним, адже воно не-
обгрунтовано звужує можливості гро-
мадських об’єднань, пов’язаних із роз-
порядженням ними правами, які, зазви-
чай, має будь-яка інша юридична особа.

Позитивним є те, що це законодав-
че обмеження уже усунене, оскільки, 
після внесення відповідних змін 
25.11.2015 р., реорганізація громадсько-
го об’єднання може відбуватися будь-
яким визначеним ЦК України шляхом. 
Звісно, при такому перетворенні, по-
винні бути дотримані певні умови: воно 
можливе тільки у відношенні громад-
ських організацій, бо їх засновниками 
та членами можуть бути лише фізичні 
особи, як і в політичних партіях; стату-
том громадської організації має регулю-
ватися порядок такого перетворення, 
зокрема, має бути визначено мінімальну 
кількість голосів для прийняття рішення; 
на рівні законодавства повинно бути ви-
значено питання про членів громадської 
організації, що не є громадянами Украї-
ни, адже вони не можуть стати членами 
політичної партії [4, с. 171].

Приклади аналогічного перетво-
рення можна знайти і в міжнародному 
законодавстві. Так, ст. 32 зі значком 1 
Закону Латвійської Республіки «Про 
громадські об’єднання та асоціації» пе-
редбачається можливість перетворення 
громадської організації у політичну 
партію.

Цією нормою висуваються певні 
вимоги до такого перетворення:

1) рішення про перетворення може 
прийняти тільки вищий орган управ-
ління;

2) за це рішення має проголосувати 
не менше як 200 членів організації — 
громадян Латвійської Республіки;

3) перетворення повинно бути 
здійснено з дотриманням усіх вимог за-
конодавства, яким визначається право-
ве становище політичних партій;

4) новостворена політична партія по-
винна вказувати в статуті, що вона є пра-
вонаступником громадської організації.

Також, при перетворенні громад-
ської організації у політичну партію доз-
волено зберегти назву і символи відпо-
відної громадської організації. При цьо-
му аналізованим нормативно-правовим 
актом допускається можливість перетво-
рення і політичних партій у громадські 
організації (вимоги щодо цього анало-
гічні вимогам перетворення громадської 
організації в політичну партію) [5].

У розрізі цього питання варто роз-
глянути такий момент: якщо є немож-
ливим перетворення громадської спіл-
ки у політичну партію, через невідпо-
відність суб’єктного складу, то так само, 
є неможливим перетворення громад-
ської спілки в громадську організацію з 
тих же міркувань. Окрім того, на нашу 
думку, інші шляхи реорганізації громад-
ської спілки в громадську організацію 
також є неможливим. Ми займаємо таку 
позицію з огляду на те, що громадська 
спілка не може, ні приєднатися до гро-
мадської організації, ні злитися з ним, 
позаяк, у будь-якому випадку будуть не-
відповідності у суб’єктному складі. Така 
ж ситуація із громадськими організація-
ми, проте в них немає суттєвої необхід-
ності для реорганізації в громадські 
спілки, адже вони безперешкодно мо-
жуть набувати членства в них.

У відношенні реорганізації видів 
громадського об’єднання, ми схиляємо-
ся до тієї думки, що реорганізація в рам-
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ках однієї організаційно-правової фор-
ми має відбуватися без суттєвих обме-
жень. Звісно, повинні бути дотримані 
певні умови, на зразок суб’єктного скла-
ду, або щодо перетворення політичних 
партій, але загалом така реорганізація 
має допускатися. Так, наприклад, гро-
мадська організація може безперешкод-
но приєднатися до благодійного това-
риства чи навпаки.

Слід звернути увагу і на те, що у су-
часній цивілістиці містяться діаметраль-
но протилежні позиції стосовно мож-
ливості перетворення непідприємниць-
ких організацій у підприємницькі. Так, 
перша група дослідників стверджує, що 
таке перетворення є неможливим. Зокре-
ма, до них відноситься Менджул М. В., 
яка пропонуючи внесення змін до ЦК 
України, стосовно регулювання осо-
бливостей реорганізації, вважає, що не-
обхідно закріпити норму, яка б визна-
чала, що непідприємницьке товариство 
не може бути перетворене у підприєм-
ницьке товариство або приєднатися до 
непідприємницького товариства [6, с. 4].

Така можливість виключається і 
Ущапівською Л. В., аргументуючи 
свою позиція, авторка посилається на 
те, що таке перетворення громадського 
об’єднання призведе до зміни основних 
цілей його діяльності та виникнення ін-
шої організаційно-правової форми, яка 
матиме на меті отримання прибутку. 
Тобто, у результаті такого перетворен-
ня, воно втратить непідприємницький 
статус [7, с. 618]. Власне, у даному фор-
мулюванні є зерно істини, бо при пере-
творенні непідприємницької юридич-
ної особи в підприємницьку, так і відбу-
деться. Проте рішення про перетворен-
ня приймають засновники, і обираючи 
варіант перетворення у підприємниць-
ку юридичну особу, вони свідомо при-
ймають наслідки, що тягне за собою 
обрана опція.

Прибічником цієї позиції є і Літві-
на О. Ю., вона стверджує, що «непід-
приємницький» статус благодійної ор-

ганізації незважаючи на реорганізацію 
повинен залишатися незмінним. На 
думку дослідниці, благодійна організація 
не може бути реорганізована у юридич-
ну особу, основною метою якої є отри-
мання прибутку для його наступного 
розподілу між учасниками [8, с. 12].

Іншу позицію займає Зозуляк О. І. 
Науковець веде мову про те, що посту-
пова комерціалізація непідприємниць-
ких юридичних осіб неминуче приведе 
до зміни їх правової моделі на підпри-
ємницьку юридичну особу у тих органі-
заційно-правових формах, що передба-
чені для останніх [9, с. 23]. Підтримує 
зазначений підхід і Парута Ю. І. Вона, 
вважає, що таке перетворення є цілком 
реальним, адже у розвинутих системах 
корпоративного права діє загальне пра-
вило про можливість реорганізації не-
комерційної організації, в результаті 
якої створюються комерційні організа-
ції, і навпаки [10, с. 291].

Деякі дослідники, також, солідари-
зуються з можливість перетворення не-
підприємницької юридичної особи в 
підприємницьку, але за умови дотри-
мання певних вимог. Наприклад, Куче-
ренко І. М. допускає таке перетворення, 
лише у тому випадку, коли члени непід-
приємницьких юридичних осіб мають 
певні майнові права (право отримання 
майна при ліквідації або право на пай  
у  непідприємницьких  кооперати-
вах) [11, с. 364]. Тобто, нею виключа-
ється можливість перетворення громад-
ського об’єднання в підприємницьку 
юридичну особу, позаяк між громад-
ським об’єднанням та його членами від-
сутній будь-який майновий зв’язок.

Юркевич Ю. М. стверджує, що не-
підприємницькі юридичні особи мо-
жуть бути перетворені у підприємниць-
кі, але не всі. Дослідник переконаний у 
тому, що така процедура є можливою 
тільки у відношенні тих непідприєм-
ницьких юридичних осіб, яким зако-
ном надається право на здійснення під-
приємницької діяльності. Відтак, науко-
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вець пропонує передбачити в ЦК Украї-
ни положення, згідно з яким тільки ті не-
підприємницькі юридичні особи, яким 
законом не заборонено здійснювати під-
приємницьку діяльність, яка відповідає 
меті їх створення та сприяє її досягненню 
вправі перетворюватися в підприємниць-
кі юридичні особи [12, с. 174].

Підтримуючи точку зору, згідно з 
якою непідприємницькі юридичні осо-
би можуть перетворюватися в підприєм-
ницькі, слід вказати, що якщо їм заборо-
нити таку трансформацію, то виходом з 
цієї ситуації буде те, що громадські 
об’єднання будуть ліквідовуватися. А піс-
ля ліквідації створюватимуть нову юри-
дичну особу, яка буде підприємниць-
кою. Тобто, так чи інакше, можна знай-
ти вихід із ситуації, але у випадку заборо-
ни на здійснення перетворення цей 
процес буде ще довшим та складнішим.

Можна зрозуміти і теоретиків, що 
виступають проти такої трансформації, 
адже основне з чого вони виходять — 
непідприємницька юридична особа 
має певну суспільнокорисну мету, і, на 

їхню думку, вона не може змінюватися. 
Як варіант, можна встановити правило 
стосовно визначення не універсально-
го, а сингулярного правонаступництва 
у відношенні окремих видів громад-
ського об’єднання. Зокрема, щодо ре-
лігійних та благодійних організацій. 
Адже перші володіють культовими спо-
рудами, релігійним інвентарем тощо, а 
другі акумулюють значні фінансові ре-
сурси у вигляді благодійних грантів та 
подарунків, пожертвувань. Таким чи-
ном певні об’єкти, що мають релігійне 
значення повинні спрямовуватися на 
релігійні потреби, а гранти та подарун-
ки на благодійність.

Висновки. Як висновок, можна 
констатувати, що до того моменту, коли 
юридична особа зможе вільно обирати 
спосіб реорганізації, ще потрібно «дій-
ти». Проте, вважаємо, що громадським 
об’єднанням варто надати можливість 
на перетворення в підприємницьку 
юридичну особу, а особливо, якщо таке 
об’єднання здійснює підприємницьку 
діяльність.
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