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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
І БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЙОГО МЕТОДОЛОГІЇ
Krushelnytska T. A., Treschov M. M. Strategic Management of Local Budgets
Resoursing and Its Methodology Basic Positions
Abstract. This article is devoted to strategic management of local budgets resoursing
studying in local-self government system. Methodological model of researching, subjects,
objects and links between elements of the local budgets resoursing system are determined.
The content of the methodological levels is worked out. Vertical (subordination,
hierarchical) and horizontal (coordination, hierarchical) links are created between the
elements local budgets resoursing system. To describe the structure of the system the
theory of graphs as graphic model of structure is used. Meso-convergence in local
budgets resoursing and directions of administrative and managerial levers development
are substantiated.
Key words: local-self government, local budgets resoursing, strategic management, local budgets, methodology, meso-convergence.
Постановка проблеми. Державне
управління, місцеве самоврядування —
складні відкриті системи, успішне
функціонування яких зумовлене сукупністю зовнішніх і внутрішніх чинників
позитивної чи негативної дії. Саме тому
владні органи залучають у процес
управління як традиційні уніфіковані
механізми, технології і алгоритми реалізації влади, так і інноваційні підходи,
періодично оновлюючи методологію
управління. Така гнучкість до сприйняття інноваційних методів, прийомів і,
навіть цілих систем мислення, робить
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публічне управління як науку і як сферу
діяльності здатною на адекватне реагування на економічні, політичні, світоглядно-інституційні тенденції, чим і зумовлюється актуальність цієї статті.
Аналіз останніх досліджень. Прикладом гнучкого підходу до використання прийнятої методології є введення в державне управління категорії
«стратегічне управління». Поняття
«стратегія», філософія стратегічного
світогляду і стратегічні підходи до
управління політичними й економічними системами формувались на основі

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

розуміння стратегії в першу чергу воєнних наук, а також дипломатії і на останок
економіки і, власне, процесу управління.
Історичні джерела поняття «стратегія»
сягають античності, а в наукових джерелах спускаються «… стратегічного планування започаткованого з часів заснування Пруссією Генерального штабу в
1803–1809 рр.» [4, с. 8]. Планування можливих воєнних кампаній, враховуючи
позитивний досвід цього підходу, у мирний час поширювалося «…Європейським субконтинентом, а згодом, …
стратегічне планування стало керівною
ідеєю більшості країн світу» [4, с. 9].
Серед фундаторів поширення використання категорії «стратегічне управління» у сфері суспільно-економічних
наук стояв керівник Гудзонського університету Герман Кан, який попередньо визначився як воєнний стратег і
системний теоретик. Вивчаючи питання оборонної політики, він здійснив
аналіз ймовірних наслідків ядерної війни та видав книгу «Про термоядерну
війну» [15], яка вважається однією з найбільш похмурих книг ХХ сторіччя, але
в ній закладені основи розширення кутів зору на майбутнє у всіх сферах, у
тому числі у сферах суспільно-економічного буття. Роботи Германа Кана, в
яких він запропонував метод мислення,
що отримав назву «майбутнє-зараз»
(future-now) стали початком зміни напрямів наукових пошуків спочатку співробітників Гудзонського університету,
дедалі ширше у колі наукового співтовариства, а потім — світоглядним надбанням всього світу. Філософія управління
поступово трансформувалась від бачення «національна безпека — міжнародний порядок» до — «вивчення політики
в інтересах суспільства» [10, с. 33].
Сьогодні науковці розглядають
стратегічне управління як засіб реалізації стратегії, «технологію управлінського прориву, виходу за традиційні рамки,
зламу старих схем» [13, с. 70]. Дж. Чайлд
опрацьовуючи теорію непередбачених

ситуацій, упродовж багатьох років зосереджувався на дослідженні впливу окремих факторів на організаційну структуру, та їх впливі на загальну ефективність, визначив стратегічне управління
(в діяльності органів державної влади)
як своєрідну наукомістку технологію
«…  конструювання  організаційної
структури, здатної забезпечити саморозвиток, високомобільність та гнучкість
системи, яка б самостійно усувала проблеми, що виникають у процесі державно-управлінської діяльності» [14, с. 18].
Метою статті є формулювання базових положень методології стратегічного управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів.
Основні результати дослідження.
Сутністю стратегічного управління в
системі публічного управління є сукупність інституцій управлінського впливу,
в основі якого лежить визначення і реалізація місії та довгострокової мети на
підставі врахування дії зовнішніх і внутрішніх чинників.
Розглядаючи ресурсне забезпечення місцевих бюджетів як підсистему
системи публічного управління, стратегічне управління ресурсним забезпеченням є сукупністю інституцій організаційно-функціонального і структурно-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 забезпечення місцевих бюджетів — складна,
відкрита система (підсистема місцевого
самоврядування), з наявністю ієрархічних і фрагментарно гетерархічних ознак, вона складається з гетерогенних
елементів організаційно-функціонального і структурно-компетентнісного
впливу на процес формування дохідної
бази місцевих бюджетів.
Мінливість й агресивність зовнішнього середовища, нестійкий стан вну-
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трішнього середовища створюють постійні біфуркації у суспільно-економічному бутті нашої країни і, зокрема, в інститутах публічного управління. Відтак,
зростає значення застосування методології стратегічного управління ієрархічних до яких ми відносимо публічне
управління в цілому і гетерархічних
структур (частково несе ознаки система
ресурсного забезпечення місцевих бюджетів). Змістове наповнення методологічних рівнів для системи ресурсного забезпечення місцевих бюджетів в умовах
децентралізації узагальнено в моделі дослідження її розвитку (рис. 1).
Повертаючись до тези, що методологія дослідження є логічною структурою, зазначимо, що «… вихідними компонентами будь-якої логічної структури
є суб’єкт та об’єкт» [11, c. 84]. Тож, управління 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 забезпеченням місцевих бюджетів належать:
1) у широкому розумінні — система
органів публічного управління (пред-

ставницькі і виконавчі органи державної і місцевої влади, громадські організації, партії, асоціації, ЗМІ, недержавні
організації, бюджетні установи, члени
територіальних громад);
2) у вузькому сенсі — законодавчі,
виконавчі, судові органи влади на державному, регіональному і місцевому
рівнях управління, діяльність яких скеровується відповідними нормативно-правовими актами.
Маємо підкреслити досить умовний
поділ на суб’єкти і об’єкти, бо окреслені
межі не є абсолютними: система, яка керує, і є суб’єктом управління, в свою
чергу, стає об’єктом управління при наявному підпорядкуванні іншому суб’єкту, як це відбувається в ієрархічних системах. Водночас зазначимо, що і належність окремих об’єктів до системи
ресурсного забезпечення місцевих бюджетів є також опосередкованою. При
цьому ознакою, за якою ми відносимо
об’єкт до системи ресурсного забезпечення місцевих бюджетів є характер
управлінського впливу (прямий, опосередкований), наявність і рівень регулювання, принаймні, правового. Такий

Рис. 1. Методологічна модель дослідження розвитку
системи ресурсного забезпечення місцевих бюджетів
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поділ ґрунтується на наукових поглядах
минулого (Ф. Бекон вважав впливом
такі управлінські відносини між правителем і підлеглим, які регулюються законом [6]), і на сучасних дослідженнях,
де фахівці виокремлюють декілька факторів 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, інформаційні [8], а можуть бути ще й суспільні, соціальної значущості тощо. Наприклад,
суб’єкти підприємницької діяльності, які
в умовах ринкових відносин не є об’єктами прямого управлінського впливу місцевого самоврядування, але вони є платниками податків, зумовлених податковим кодексом, тобто генерують джерело
наповнення місцевого (і державного)
бюджету, який уже в якості складової фінансового потенціалу місцевого бюджету стає об’єктом системи ресурсного забезпечення місцевих бюджетів.
Таким чином, до об’єктів системи
ресурсного забезпеченням місцевих
бюджетів як підсистеми, владним впливам якої вони підпорядковуються і виконують його рішення відносимо:
1) ресурсний потенціал територіальної громади і ОМС;
2) наявні ресурси;
3) джерела надходжень до місцевих
бюджетів;
4) галузі, суб’єкти господарської діяльності тощо, залежно від специфічних характеристик впливу;
5) соціально-економічні відносини і
процеси з приводу ресурсного забезпечення місцевих бюджетів, що виникають між ОМС і юридичними і фізичними особами, суспільними інститутами, соціальними групами, що діють на
території громади.
Між елементами системи ресурсного забезпечення місцевих бюджетів
створюються вертикальні (субординаційні, ієрархічні) та горизонтальні (координаційні, гетерархічні) зв’язки між

суб’єктами та між суб’єктами і об’єктами
місцевого врядування. Це і надає системі одночасно ознак ієрархічності та гетерархічності. Останні набуваються
сьогодні в умовах децентралізації і розкривають для громад нові горизонти
економічного розвитку через зміну бачення ролі кожного.
Вивчаючи характер взаємозв’язків
елементів у системі ресурсного забезпечення місцевих бюджетів виявлено їх
неоднорідність: сувору підпорядкованість, підконтрольність, управлінську
вертикаль, тобто ієрархічність в підсистемі формальної влади є горизонтальними (умовно рівними) і структуровані
як координаційні, партнерські, дорадчі
тощо в підсистемі, на яку не поширюється компетенція впливу формальної
влади в територіальній громаді. Ці
зв’язки несуть ознаки гетерархічності, а
така система є більш гнучкою і живучою, здебільшого за рахунок різноманітності об’єктів і суб’єктів та зв’язків
між ними. Категорія «гетерархія», запропонована Д. Старком, представляє
туку модель системи, яка не є ані ринком, ані ієрархією та має «паралельне
спів підпорядкування» [16]. Гетерархічна модель місцевого самоврядування і її
підсистема, ресурсне забезпечення місцевих бюджетів, передбачають, певною мірою, самоорганізацію і, окрім
примусової, ще й добровільну взаємодію елементів
За гетерархічного підходу у системі
місцевого самоврядування нівелюється
жорсткий поділ на внутрішнє і зовнішнє, підпорядковане і незалежне, немає
центрації відносин (поза межами владних органів), а є нескінченний процес
варіативних сполук між об’єктами. Завдяки цьому вона не може, не повинна
редукувати, змінювати в бік зменшення,
послаблення ні до якої своєї частини,
завжди відкрита змінам, спроможна переформатуватися.
Стейкхолдери ресурсного забезпечення місцевих бюджетів різноманітні.
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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 опосередкований управлінський вплив
суб’єкту управління (гетерархічні зв’язки), але які мають постійні або регулярно періодичні зв’язки в системі, бути
джерелом наповнення місцевого бюджету (наприклад, працівники, службовці, що сплачують податок на доходи фізичних осіб), бути носіями ресурсного потенціалу (наприклад, власники
земельних ділянок) або споживачами
суспільно-корисних благ громади (приклад виключного споживання — неповнолітні діти, непрацюючі пенсіонери).
Ми не включаємо в елементи системи
тих, хто має поодинокі разові випадки
зв’язків з системою (наприклад, делегації, транзитні перевізники, туристи, гості тощо), такі собі «вільні радикали», які
хоч і можуть бути фрагментарним джерелом наповнення місцевого бюджету
або споживачем послуг, втім, ключові
питання досягнення стратегічної мети
громади не лежать в площині їх інтересів і компетенцій. Заради повноти картини зауважимо, що деякі з цих, так названих нами, «вільних радикалів» можуть
здійснювати спонукальний до дії ефект:
потік туристів дає прибуток для підприємця, а той, в свою чергу збільшує нарахування до бюджету. Тож, при наявності постійного потоку туристів, транзитних водіїв чи чогось подібного, ми
маємо їх включити в систему до групи
елементів з ієрархічним впливом і поширювати управлінський вплив на них
як на фокус-групу.
Постає питання яким же чином
суб’єкт управління має об’єднати і втримати в системі ці гетерогенні об’єкти,
що стане тим домінуючим компонентом, який об’єднає інші компоненти у
систему [9, с. 159] і дозволить виокремити певну сукупність як, власне, систе-
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му. За концепцією О. Ланге, «… будьяку систему утворюють дві сукупності — сукупність елементів і сукупність
зв’язків (структура)» [1].
Розгляд елементів ресурсного забезпечення місцевих бюджетів через аналіз дії сукупності організаційно-функціональних процесів, які відбуваються у
ході управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів, типізація й узгодження цих процесів, виявлення закономірностей соціально-економічних
взаємозв’язків об’єктів в складі місцевого самоврядування як соціально-економічної системи, має привести до розуміння необхідності певного функціонально-управлінського зближення на
рівні території, органів місцевого самоврядування, підприємств і людей (мезорівні). Зазначене могло б реалізуватись
через застосування різних способів і
форм управління елементами ресурсного потенціалу (та їх носіями) за рахунок взаємопроникнення, взаємодоповнення інструментів і механізмів управління, що можливо за застосування методології конвергенції.
Теорія конвергенції зародилась після другої світової війни на тлі потреби
економічного співробітництва між країнами різних суспільно-політичних систем з виникненням потреби трансформувати національні суспільно-економічні відносини в єдиний суспільно-економічний комплекс [5, с. 181].
Термін «конвергенція» визначально
використовувався для позначення зближення різних економічних систем, економічної й соціальної політики різних країн. У 1960–1970 рр. він здобув загальне
визнання в економічній науці [3, с. 19].
Сьогодні є інше бачення конвергенції,
змінилось її масштабування з макроконвергенції, на мікро-конвергенцію та
застосування її для різних напрямів і галузей. Так, у Ю. Хабермаса, що у центрі
економічної конвергенції стоїть комунікаційний процес, і вводить термін
«комунікативної раціональності» [12].

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

Т. Крушельницькою виокремлюється
фіскальна конвергенція [5, с. 195].
У контексті формування суспільно-економічних відносин виступає й К. Куап-Бонк, визначаючи конвергенцію не
як підпорядкування слабшого сильнішому, а як взаємодія на принципах паритету і довіри, вважаючи її умовою
реалізації індивідуальності і самодостатності кожного суб’єкта відповідних
відносин [7, с. 6]. А. Гальчинский вважає, що на основі відносин конвергенції формується якісно нова наукова
концепція системних взаємозв’язків,
яка визначається: по-перше, пріоритетністю горизонтальних (прямих і
зворотних) зв’язків; по-друге, домінуванням самоорганізації, по-третє, затвердженням відносин, які чинять опір
прийнятій логіці дій, виходячи з «економічної корисності» [2, с. 7]. Можемо
зробити висновок, що усвідомлення
змісту конвергенції за масштабами використання змістилось з макро-рівня
до мезо-рівня. Останній у публічному
управлінні охоплює адміністративно-територіальні одиниці, владні органи і їх підрозділи, підприємства, інститути громадянського суспільства і громадян в частині формування суспільно-економічних відносин, у нашому
випадку, щодо ресурсного забезпечення місцевих бюджетів.
Враховуючи вирішальну роль
конвергенції у формуванні інституційної однорідності підходів до стратегічного управління системою, інформаційно-комунікативної інтегрованості об’єктів у суспільно-економічні процеси в межах адміністративно-територіальних одиниць (та, власне, частково і поза межами) та соціокультурної свідомості учасників процесу ми вважаємо її системостворюючим чинником ресурсного забезпечення місцевих бюджетів.
З практичної точки зору мезо-конвергенція ресурсного забезпечення місцевих бюджетів — це інституційний

механізм, який реалізується через сукупність суб’єкт-об’єктних і об’єкт-об’єктних відносин що регулюють процеси
наповнення місцевого бюджету, сприяють зближенню організаційно-функціональної спроможності органів місцевого самоврядування і формуванню інституційної зрілості громадян та формування суб’єкт — об’єктних відносин
учасників процесу ресурсного забезпечення місцевих бюджетів щодо реалізації стратегічної мети.
Парадигмальна основа дозволила
нам виокремили напрями розвитку адміністративно-управлінських важелів
мезо-конвергенції ресурсного забезпечення місцевих бюджетів, це: формування нормативно правового, регуляторного середовища, формування моделі взаємодії влади і бізнесу як економічного базису розвитку громади, формування системи морально-етичних
норм, економічних цінностей і звичаєвих імперативів. Кожна з них охоплює
певне коло адміністративно-управлінських задач і інструментів досягнення
мети мезо-конвергенції, еволюціонуючи під впливом децентралізації.
Метою мезо-конвергенції переформатування суб’єкт (орган місцевого самоврядування) — об’єктних (члени громади, бізнес, інститути громадянського суспільства) відносин у
об’єкт (орган місцевого самоврядування) — об’єктні (громадяни — носії влади) та зближення їх інтересів і зусиль
для реалізації стратегічної мети розвитку громади.
У цілому, методологія мезо-конвергенції як системостворюючого чиннику є визначальною у комплексному підході до ресурсного забезпечення місцевих бюджетів. Комплексність підходу
полягає в тому, що в процес стратегічного управління ресурсним забезпеченням місцевого бюджету мають бути залучені всі зазначені нами вище об’єкти
як активні його учасники, зацікавлені в
досягненні стратегічної мети.
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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 entrepreneurship at the local level is explored. The factors influencing the growth / decrease
of the level of entrepreneurial activity in the territorial community are determined. Influence 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.
Problem statement. Local self-government reform was primarily intended to ensure 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 conditions of reducing the level of financial dependence 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 publications. A number of scientists researched
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problems of development of local budgets
in the context of the reform of local selfgovernment,  among  them:  O. Vasylyk,
H. Vozniak, O. Kyrylenko, V. Kravchenko,
I. Kolomiets, M. Kulchytskyy, A. Pelekhatyy,
I. Lunina, I. Lyutyy, I. Chuhunov. Nevertheless, in the context of changes in fiscal legislation and administrative-territorial reform,
this issue becomes particularly relevant and
requires extensive research.
The purpose of the article is to justify strategic priorities of local budgets development in the context of local self-government reform.
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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 territorial communities;
3) improvement of provision of intergovernmental 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 capacity 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 establishing local taxes and fees, as well as a significant expansion of local taxes and their

share in local budget revenues, these tax
payments are a powerful tool for filling local budgets;
2) development of entrepreneurship
on a territory of a community — involves
activating the entrepreneurial activity of inhabitants of territorial community, attracting investment resources to a community,
as well as supporting already functioning
and attracting new enterprises to a community; 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 communal ownership — envisages the possibility of obtaining income from the provision 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 communities — involves interaction between separate territorial communities in order to

ORIENTERS OF DEVELOPMENT OF LOCAL BUDGETS IN CONDITIONS
OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL DECENTRALIZATION

Increase in the revenue
base of local budgets

Ensuring effective
implementation of
expenditures from the
budgets of territorial
communities

Improving provision of
intergovernmental
transfers

Establishment and
administration of local
taxes and fees

Management and disposal
of land resources

Legal culture of local selfgovernment bodies

Cooperation of territorial
communities

Disposal of communal
property

Development of
entrepreneurship in the
community

TOOLS FOR DEVELOPMENT OF LOCAL BUDGETS IN CONDITIONS
OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL DECENTRALIZATION

Fig. 1. Landmarks and tools for development of local budgets
under conditions of administrative and financial decentralization.
Source: author’s development
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provide appropriate social services to population; 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 possibility of proposals for changing the
boundaries of the settlement, which allows effective usage of land plots and attracting investors to the community;
6) legal culture of local self-government bodies — provides effective interaction of local self-government bodies with
population and economic entities.
At the same time, paying attention to
opportunities provided to local self-government 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 selfgovernment bodies, stimulating economic
development and activating entrepreneurship means a proposal of comfortable
conditions by local self-government bodies to attract business entities.
Considering rapid changes in factors
that determine competitiveness of business
entities on national and international markets, development of business structures
today requires constant readiness for possible risks and innovations, as well as the
need to consider all conditions, that influence on the development of a business entity. 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 environment.
Endogenous factors that influence on
development of an enterprise take into account potential of territorial communities
that defines their development and also
enable identification, development and use
of specific features of community and its
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territory. That’s why, in the process of developing entrepreneurship in the community local self-government bodies should
proceed considering existing resources
and analyze them. Regardless of the
source of such factors, they can both stimulate development of enterprises and slow
down it. Therefore, in order to explore the
possibility of local self-government bodies to intensify development of entrepreneurship in the community, it is advisable
to identify elements of economic, political
and socio-cultural influence on the
growth / decrease of entrepreneurial activity (Table 1). Even if considering of
economic and political factors is clear, the
peculiarities of socio-cultural environment are often overlooked. At the same
time, they are especially important for inclusion in countries such as Ukraine - a
country, where socialist economy has been
functioning until recently. The emphasis is
caused by negative perception of individual entrepreneurship in countries with an
administrative command control system.
In the context of socio-economic changes, that took place in the 90s, and transition 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-government hardly influence on some of the
factors, mentioned above. There are also a
number of factors that are fully determined 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 period of investments).
In addition, the factors that ensure the
growth / decrease of entrepreneurial activity 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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Table 1
Factors influencing the growth / decrease of the level of entrepreneurial activity
in the territorial community
Factors of
influence
1

Economic

Political

Factors that increase the level
of entrepreneurial activity in the
community

Factors that reduce the level of
entrepreneurial activity in the
community

2
· 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

3
· 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

· Economis freedom
· Stable political situation

· Level of corruption in local
government

· Public perception of
entrepreneurship development in
the community
· Established business
Socio-cultural
development standards
· Cultural features of the
community
Source: author’s development.

in interaction between enterprises and local
governments, level of infrastructure development, community development plan);
2) indirectly dependent on the influence of local self-government bodies
(cheap labor and skilled personnel, access
to knowledge).
Determining the factors influencing the
growth / decrease of the level of entrepreneurial 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 developing entrepreneurship at the local level,
which involves three areas of work:
1) activization of entrepreneurial activity 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 community, resource base and other aspects of
community development that directly influence its perception as a business development environment (Fig. 2). Influence of
the territorial community on the presented
aspects is limited. Factors of physical and
geographical aspects are of a steady nature, since it is natural features that often
determine location of enterprises. For example, a large number of mining and
quarrying enterprises, in particular sand,
are operating on the territory of Trostianetsky OTG in Lviv region, as there are
appropriate quarries in the community.
Similarly, the proximity of borders and
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PH YSICO-GEOGRAPH ICAL ASPECTS
1. Geographical location of the community
2. Presence of natural resources
3. Ecological situation

GEMOGRAPH IC ASPECT

1. Age and gender structure of human
resources
2. Availability of skilled labor
3. Level of incomes of population of the
community

ECONOMIC ASPECT

1. Level of economic development of the
community
2. Level of infrastructure development and
availability of communications

TERRITORIAL
COMMUNITY

ORGANIZATIONAL ASPECT

INTERACTIVE ASPECT

1.Connection of the local unit with external
environment

1. Structure and competences of local selfgovernment bodies
2. Attitude of local self-government bodies
about issues of entrepreneurship development
in the community

Fig. 2. Influence of the features of development of a community
on its perception as an environment of entrepreneurship development.
Source: author’s development

large markets is a positive aspect. At the
same time, for obvious reasons, for all economic 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 environment and establishment of a position
according development of entrepreneurship. Instead, demographic and economic
aspects are usually the result of community 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 development on its perception as a business development 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 structures (Fig. 3).
At the same time, analyzing the results
of his research, it should be emphasized
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that factors that local governments hardly
influence are crucial for investors.
Having analyzed the approaches to defining the features of community development and its perception as a business development environment, we can identify the
main areas of performance of local selfgovernment bodies for activating entrepreneurship in the community. Among them:
1) a stable fiscal policy at the local level, 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, informing potential investors about the possibilities of using the community land;
4) possibility of efficient use of communal property of the community and informing potential investors about these
opportunities;
5) information policy and organizational culture at the level of local self-government bodies in relation to investors,

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

Technical
infrastructure

Favorable location
Transport connection
Available labor resources
Qualified staff

Internet and
telecommunications
Setting local taxes
and fees

Easiness of
interaction with
self-governing
bodies

Value for investors

Production and office space
Possibility of effective cooperation
with external partners
Closeness to the border

Considering
experience of other
firms

Position of local
self-government
bodies

Developed regional markets
Low level of competition on
the market
Access to resources and their
prices

Low
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Fig. 3. Factors influencing the location of business structures by W. Dziemianowicz.
Source: [1].

support of business initiatives at the level
of local authorities.
Basic tools of local self-government
bodies for development of entrepreneurship in the community can be divided into
the following groups:
1) plans and programs of economic
nature, which are guided by local governments in the process of development of
community and territory (community development 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 (development of social and technical infrastructure) and communication provision;

7) information tools (availability of
relevant databases, counseling, etc.);
8) social policy instruments (educational programs, social protection of population).
Usage of these tools allows local governments to achieve relevant results. However, the key issue is usage of tools for activating entrepreneurship in the long run to
create a consistent policy supporting business development in the community. The
absence of a clear vision of possible ways
of goal achieving is accompanied by significant fluctuations and instability in the policy of development of entrepreneurship,
characterized by low-impact effects and inability to implement long-term initiatives.
Bodies of local self-government have a
wide range of tools for activating entrepreneurship, but use them rarely in the form of
a single well thought-out strategy.
One of the key tasks of entrepreneurship development in the community is attraction of new business entities. By analyzing the peculiarities of development of
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small enterprises in Ukraine, certain regularities 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 contributed 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 economic depletion of the «periphery» (small
towns and villages).
Secondly, such structures mainly operate in the sphere of trade and other services in small settlements. And this is evidence of the low level of development of
small enterprises in innovative and high
value-added industries.
Thirdly, the result of low level of development of small enterprises on the territory 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 development of entrepreneurship as one of the
main areas of activity of local self-government 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 unavailability to obtain relevant results. To facilitate 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 businesses, which can stimulate community
participation and the revival of local traditions, crafts and peculiarities of farming.
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In geographical terms, Scandinavia refers 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 Denmark can be classified as Scandinavia, although the peninsula of Jutland is part of
the European continent. Moreover, Ireland and the Faroe Islands, which are an
autonomous region of the Kingdom of
Denmark. Greenland is geographically regarded as part of the American continent,
and its history and culture are part of the
Northern region [1, c. 15]. Greenland became the Danish colony in 1814, and after
the adoption of the Constitution of Denmark in 1953 — part of the Commonwealth 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 highlight 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 Denmark — scientifically support this point
of view. Finland and Iceland do not consider themselves to Scandinavia, but join
the wider historical and geographical
group — Norden (North). In the literature, 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 interchangeably [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-
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way and Sweden were united into a single
state under the supreme authority of the
Danish king, according to the Kalmar Union [5, p. 271]. Starting from 1523 and for
a long time, Denmark, Norway and Iceland were under the centralized administration of the Danish royal family. In 1814,
Denmark ceded the territory of Norway
to Sweden, which peacefully gained complete autonomy in 1906. In 1918, Iceland
was proclaimed as an independent state,
although formally, it was under the jurisdiction of the Danish king until the end of
World War II [6, p. 72].
Analyzing the place of the Scandinavian countries on the legal map of the world,
scientists point to the unconditional similarity of the historical past of these countries, the development of the states and
their law, which differs from the development of continental Europe and England.
At the same time, Roman-Germanic and
Anglo-Saxon legal families provided some
influence on the development of the Scandinavian countries legal systems. Therefore,
in these countries you can find some features of continental and common law.
Nordic legal science has always paid attention 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 conceptualism 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 maintained 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 professor at Lund University, in his textbook
Komparativ rättskunskap (Comparative
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Legal Science) stresses that Sweden, Norway, 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. Countries (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 (hereinafter — the CC of Sweden) has a very
broad regulation of crimes against property . 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 possession, unauthorized restoration of possession, illegal use of electricity.
According to article 4 in assessing
whether the crime is gross, special consideration shall be given to whether the unlawful appropriation took place after intrusion into a dwelling, whether it concerned 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 otherwise of an especially dangerous or ruthless
nature, concerned property of considerable value or entailed a keenly felt loss.
The 9th Chapter of the Criminal Code
of Sweden criminalizes fraud and other dishonesty (such as extortion, usury, petty receiving, dishonest conduct, etc.). Chapter
10 «On embezzlement and other breaches
of trust» of the CC includes responsibility
for the embezzlement, withholding property, 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 legal systems also occurs, and criminal law
is not an exception [11, c. 12]. The Criminal Code of Denmark provides for liability 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 «Formueforbrydelser» 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 purposes is comparable to tangible property.
The Criminal Code of Iceland (hereinafter referred to as the CC of Iceland) establishes liability for property crimes in
Chapter 26, «Enrichment offences». In accordance with Article 243 of the Criminal
Code of Iceland, the offenses are punishable they are committed only for the purpose 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 offence 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 accompanying it, and whether the theft was committed by many persons working together
or whether the same person has committed many acts of theft, then the punishment shall normally not be less than 3 months’
imprisonment. Theft of property or energy is punishable by deprivation of will for
periods of up to 6 years.
According to the art. 246, in case a person appropriate discovered objects or articles 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, however, being subject to Art. 246, he/she shall be
subject to imprisonment for up to 6 years.
The Penal Code of Finland was adopted 19 December 1889. Finnish criminal
law is distinguished by a number of specific 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 effect [15, c. 218]. Chapter 28 was named
«Theft, embezzlement and unauthorised
use». According article about Theft, a person who appropriates movable property
from the possession of another shall be
sentenced for theft to a fine or to imprisonment 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 Penal 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 literature, scientists have already paid attention to the fact that the concept of «attempted crime» is used in the laws of
post-Soviet states [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, Denmark, Iceland, Finland have specific legal
systems. The name of the group is proposed 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 Scandinavia. To classify countries mentioned
above as a separate group we propose to
consider as key features: ethnic identity,
common historical roots, language relatedness. Moreover, we need to take into account 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, Nordic 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, conquests and dependent territories). It leaded 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 legal constructions and a legislative approach 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 legislator criminalize the theft of energy, noting
that for the purposes of this and subsequent articles any amount of energy produced 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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Ukraine: to the Issue of Legislative Regulation
Abstract. The article is devoted to the study of problems of legal regulation regarding
the grounds and conditions of use (application) of the Armed Forces of Ukraine. It is
analyzed of the provisions of the Constitution of Ukraine, which determine the powers
of the President of Ukraine and the Verkhovna Rada of Ukraine regarding the use (application) of the Armed Forces of Ukraine.
The conclusion is made on the necessity of systematic updating and adjusting of legislation in the field of defense, in particular: regarding the improvement of the organizational and legal mechanism for involving the Armed Forces of Ukraine in performing
tasks with the use of armaments and military equipment not for their purpose, detailed
regulation of the order and conditions of use (application) of the Armed Forces Ukraine
in the conditions of peace and war, as well as during the period of military status.
Key words: use (application) of the Armed Forces of Ukraine, defense legislation, armed aggression,
armed conflict, antiterrorist operation, operation of the United forces.
Україна є суверенною й демократичною державою, для якої важливим
завданням є впорядкування суспільних відносин, що базуються на нормах права, задля дотримання законності в суспільстві та захисту життєво
важливих інтересів людини й громадянина, суспільства та держави у цілому. Однією з основних гарантій забезпечення законності у сфері національної оборони є її правове регулювання, яке має відповідати викликам

26

та реаліям, що склались в українському суспільстві.
Окупація Російською Федерацією
частини території України — Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, збройна агресія з боку Російської Федерації у східних регіонах
України, руйнування системи світової
і регіональної безпеки та принципів
міжнародного права, зумовлюють перегляд та уточнення основних підходів до застосування Збройних Сил

Котляренко О. П., Приполова Л. І. Застосування (використання) Збройних Сил України:
до питання законодавчої регламентації

України (далі — ЗС України) у збройних конфліктах.
Збройна агресія Російської Федерації на території України триває і може
розширитись. За таких цілковито небезпечних умов питання щодо порядку
і умов використання власних збройних
сил для виконання завдань за призначенням стає щодалі більш нагальною.
Збройним Силам України відведено
центральне місце в системі суб’єктів забезпечення національної безпеки, яка
не може бути слабко розробленою, а
тим більше зігнорованою, оскільки
завжди на часі і завжди нагальна. Нові
реалії сьогодення є наявним підтвердженням того, що оборонний потенціал продовжує залишатися визначальним інструментом спроможності будьякої держави відстояти свої життєво
важливі національні інтереси.
Слід зазначити, що утримання державою високоякісної професійної армії, спроможної забезпечити воєнну
безпеку держави в сучасних умовах глобальних політичних, економічних,
енергетичних та екологічних змін існування людства не можливо без всебічного обґрунтування її призначення, цілей та способів застосування.
Окремі питання, пов’язані з окресленою проблематикою, розглядались у
роботах таких вітчизняних учених:
А. Н. Артеменка, Г. І. Вісича, С. М. Возняка, 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 результатів наукових досліджень, присвячених проблемам правового регулювання застосування ЗС України.
На наш погляд, це стало можливим
через відсутність в Україні, в першу
чергу, національної військово-юридичної (правничої) наукової школи, і незатребуваність досліджень, присвячених
військово-правовій проблематиці. Адже

за час мирного існування в суспільстві
сформувалась небезпечна ілюзія щодо
непотрібності армії. Водночас реалії
сьогодення, активізували інтерес в науковому середовищі до питань забезпечення обороноздатності держави, зокрема й дослідження проблем правового
регулювання застосування Збройних
Сил України, що обумовлює зосередження зусиль науковців-правників на
якісне та поглиблене їх вирішення. Відтак, вищевказані обставини й обумовлюють вибір теми дослідження.
Метою статті є дослідження законодавчої регламентації використання (застосування) ЗС України, розкриття сутності дефініцій «застосування й використання ЗС України».
Як показали події 2014 року, діючі
нормативно-правові акти з питань безпеки і оборони не були розраховані та
адаптовані до дій в умовах збройної
агресії. Така ситуація спровокувала процес глобально оновлення законодавства у сферах безпеки і оборони, у тому
числі, й щодо застосування ЗС України.
Водночас, для забезпечення проведення оборонної реформи в Україні, у
Стратегічному оборонному бюлетені
України [1] визначено заходи юридичного
забезпечення реформування ЗС України
(пункт 3.4), якими передбачається внести 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 стандартів ЄС та НАТО.
Запровадження Антитерористичної
операції на території Донецької та Луганської областей (далі — АТО) мало
наслідком внесення численних змін до
законодавства України для унормування 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 політичних, організаційно-правових та інших факторів, формат АТО було змінено у 2018 році на операцію Об’єднаних сил (далі — ООС). Така зміна правоохоронної операції на воєнну операцію 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 безпрецедентним за період незалежності України рішенням щодо введення воєнного стану
строком на 30 діб у десяти областях
України, дія якого «оголила» наявні неузгодженості та суперечності у військовому законодавстві, які відкривають
нові напрями дослідження для вітчизняних науковців-юристів.
Звертаючись до правових основ забезпечення оборони держави, безпосередню увагу варто приділити положенням Конституції України. Так, у статті 17
Конституції України визначено, що
оборона України, захист її суверенітету,
територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили
України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України
покладаються на відповідні військові
формування та правоохоронні органи
держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом [3]. Таким чином, саме Основний закон України визначає безальтернативне завдання
ЗС України щодо оборони України.
Водночас, Конституція України наділяє Президента України вагомими
повноваженнями у сфері безпеки і оборони, які також знайшли своє закріплення у Законі України «Про національну безпеку України» [4]. Відповідно
до Конституції України, Президент
України уособлює в собі статус глави
держави, гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України,
додержання Конституції України, прав і
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свобод людини і громадянина, Верховного Головнокомандувача Збройних
Сил України і Голови Ради національної безпеки та оборони України.
Слід підкреслити, що саме Президент України наділений дискреційними
повноваженнями щодо: внесення до
Верховної Ради України подання про
оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України прийняти рішення про використання Збройних Сил
України. Тому, можна стверджувати,
що Президент України посідає дуже вагоме місце у організаційно-правовому
механізмі використання ЗС України,
адже фактично його рішення є первинним управлінським рішенням, що легітимізує використання ЗС України.
Разом з тим, Конституція України наділяє значними повноваженнями Вер
ховну Раду України стосовно ЗС України,
зокрема щодо: оголошення за поданням
Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента
України про використання ЗС України у разі
збройної агресії проти України.
Отже, процедура і процес прийняття рішення щодо використання ЗС Укра
їни регламентується конституційними
нормами, а до підстав для прийняття
такого рішення слід відносити акт зовнішньої збройної агресії.
Варто звернути увагу на те, що згадані норми Конституції України інтерпретуються в законах України у іншій
редакції. Так, в Конституції України закріплено словосполучення «використання ЗС України», а в Законах України «Про Збройні Сили України», «Про
оборону України» та ряді інших нормативно-правових актів використовується
інший термін — «застосування ЗС Ук
раїни». Водночас, стаття 2 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» серед принципів, на
яких ґрунтується зовнішня політика визначає, що застосування Збройних Сил
України можливе лише у випадках актів
збройної агресії проти України [5].
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Підтверджують важливість окреслених проблем низка наукових публікацій, які розглядають проблемні аспекти
законодавства у сфері оборони України
та вказують на необхідність його вдосконалення [6, с. 20].
Таким чином, актуальною є необхідність уніфікованого підходу при використанні зазначених термінів у нормативно-правових актах та їх змістової
визначеності. На перший погляд ці
слова є синонімами, виходячи з даних
словника української мови [7] та синонімічного словника [8]. Однак, поняття
«використовувати» означає практично
застосовувати що-небудь для досягнення 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 словник розрізняє терміни: бойове застосування, оперативне застосування та стратегічне застосування [9].
Підтвердженням того, що ці слова
не є тотожними слугують норми Закону України «По Збройні Сили України», зокрема: «з’єднання, військові частини і підрозділи ЗС України в мирний час мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку …» [10, ст. 1-1].
Звертаючись до аналізу міжнародної практики, слід зазначити, що у Статуті ООН, Римському статуті Міжнародного кримінального суду прослідковується переважне вживання терміну
«застосування» при визначенні питань
щодо застосування збройної сили державами. Також при проведенні миротворчих операцій, і перш за все міжнародних (коаліційних) під егідою
ООН, держави керуються вимогами так
званого операційного права, один з документів якого має назву «Правила застосування сил» [11, с. 30–32].

Аналогічним прикладом може слугувати численна кількість інших міжнародних актів, а саме: «Правила застосування сили НАТО» (Північноатлантична Рада Альянсу, 2003 р.), Довідник
Санремо із правил застосування сили
(Міжнародний Інститут Гуманітарного
Права, 2009 р.), Довідник з Правил застосування сили для військових юристів (Центр права та воєнних операцій
Воєнно-юридичної служби Збройних
Сил США) та інші.
З наведеного порівняльного термінологічного аналізу понять «використання» і «застосування» можна зробити
висновок, що «використання» — поняття більш ширше, ніж «застосування».
Поняття «використання» включає в
себе як реальну практику здійснення
чого-небудь, так і потенційну можливість практичного застосування будьяких ресурсів, сил і засобів; «застосування» означає діяльнісну, практичну частину будь-якого явища, процесу.
Отже слід визнати, що прийняття
рішення про використання ЗС України
не тягне за собою обов’язкове їх реальне застосування. Аналіз сутності понять
«використання» і «застосування» ЗС Ук
раїни доводить, що ці слова мають зовсім різне значення.
Для формування цілісного уявлення
та розкриття теми дослідження вважаємо за необхідне проаналізувати ряд положень законів України.
Так, у статті 4 Закону України «Про
оборону України» [12] зазначено: «у разі
збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент
України приймає рішення про загальну
або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її
місцевостях, застосування ЗС України,
інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на
схвалення чи затвердження, а також
вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.
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Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголошення 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 (розвідувальних, інформаційно-психологічних тощо) у кіберпросторі. З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний 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 фактичного початку воєнних дій, а припиняється тоді, коли припиняється стан
війни. Тобто, за умови оголошення стану війни ці стани фактично можуть існувати паралельно і завершуватися одночасно. Однак, формулювання щодо
того, що воєнний час може розпочинатися з фактичного початку воєнних дій
викликає ряд питань та дискусій. Перш
за все, що означає початок воєнних дій,
їх інтенсивність та хто наділений повноваженнями констатувати, що ведуться воєнні дії.
Оскільки Конституція України
уповноважує виключно Президента
України на прийняти рішення про використання ЗС України, вбачається, що
саме він як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України повинен
віддати керівництву ЗС України наказ
про початок воєнних дій.
Відзначимо, що поняття «воєнний
стан» визначено одночасно у двох Законах України «Про правовий режим
воєнного стану» [13] та «Про оборону
України» [12], однак ці поняття суттєво
різняться між собою. Крім того, в національному законодавстві взагалі відсутні визначення категорій «стан війни» і
«воєнний час». Саме тому багато українських політиків помилково ототожнюють «стан війни» з «воєнним станом»
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або «воєнним часом». Наведене свідчить, що вказані положення викладено
без урахування принципу правової визначеності та без недотриманням вимог
щодо якості законів.
Закон України «Про Збройні Сили
України» визначає, що ЗС України забезпечують  стримування  збройної
агресії проти України та відсіч її, охорону повітряного простору держави та
підводного простору у межах територіального моря України у випадках, визначених законом, беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом. Названим законом передбачено можливість залучення ЗС України,
інших військових формувань до здійснення заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану, проведення військових інформаційно-психологічних операцій, боротьби з тероризмом і піратством та ряду інших заходів.
Важливим чинником підвищення
обороноздатності держави та бойових
спроможностей ЗС України було створення у розпал АТО (2016 рік) дієвого
інструменту воєнно-силового стримування збройної агресії — Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
(далі — ССО). Так, згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних операцій Збройних Сил України» [14] в
структурі ЗС утворено окремий рід
сил — ССО, з притаманними лише їм
специфічними завданнями — здійснювати спеціальну розвідку і спеціальні
операції, у тому числі, на тимчасово окупованій (непідконтрольній) території
України та за її межами. Водночас, зауважимо, що законодавець не визначив
відмінність їх правового статусу та спеціальну компетенцію, хоча ці питання є
базовими для всієї подальшої діяльності ССО. При цьому, завдання ССО містяться 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 особливостями застосування ССО.
В той же час, довготривалий збройний 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 регламентований Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення
державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» [15],
який з точки зору законодавчої логіки є
актом так званого «ситуативного регулювання», та законодавчо «легалізував»
застосування Збройних Сил України в
мирний час лише для конкретної операції (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 Луганській областях, — то норми зазначеного 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 заздалегідь схвалила всі потенційно можливі
одноосібні рішення Президента України про використання ЗС України, концептуально не вписуються у визначену
Конституцією України черговість прийняття таких рішень. Адже, за змістом
вищезазначених конституційних приписів Верховна Рада України має схвалити внесене до парламенту Президентом України рішення про використання ЗС України

та інших військових формувань у разі
збройної агресії проти України. Реалізація Президентом України цього повноваження фактично є первинним управлінським рішенням, а не навпаки.
Отже, на даний час, залишається невирішеним концептуальне питання
щодо «прийняття рішення» Президентом України про використання Збройних Сил України.
Водночас, відповідно до наказу Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України «Про початок операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та
стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької
та Луганської областей» від 30 квітня
2018 року № 3 дск-оп з 30 квітня розпочалася ООС, проведення якої передбачено в умовах правового режиму мирного часу з можливістю введення правового режиму воєнного стану у разі
розширення збройної агресії Російської Федерації.
У контексті оновлення безпекового
законодавства України знаковим слід
визнати також прийняття Закону України «Про національну безпеку України»
від 21 червня 2018 року [4], який кардинально змінює всю архітектоніку системи забезпечення національної безпеки,
а також системи управління Збройними
Силами України та іншими складовими
сил оборони.
Навіть біглий аналіз тексту цього закону дозволяє дійти висновку, що він
торкається фундаментальних засад системи забезпечення національної безпеки, а відтак докорінно змінює механізми управління у сфері національної
безпеки і оборони, структуру, склад сектору безпеки і оборони, вноситься зміни в основні поняття, вперше законодавчо унормовує ряд понять, таких як
«сектор безпеки і оборони», «сили безпеки», «сили оборони», «воєнна безпека», «воєнний конфлікт», «збройний
конфлікт» тощо.
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Такі зміни концептуально відрізняються від раніше існуючих понять, закладають докорінну реформу усього
сектору безпеки і оборони, й у першу
чергу ЗС України, а тому повинні бути
докладно прорахованими, базуватися
на фундаментальних наукових дослідженнях, обговорюватись із залученням фахівців-науковців, практичних
працівників та всією юридичною
спільнотою України.
Крім того, наказом Верховного Головнокомандувача Збройних Сил Укра
їни від 17 серпня 2018 року № 20дск-оп
затверджено «Доктрину застосування
сил оборони держави», а наказом Генерального штабу Збройних Сил України
від 17 вересня 2018 року № 10-т затверджено «Основи ведення операцій військ
(сил)», які у межах цієї статті не підлягають аналізу через закритий характер
цих документів.
Отже, процес удосконалення законодавства з питань використання (застосування) ЗС України активізувався
починаючи з 2014 року і триває досі.
Вагомим поштовхом слугувала існуюча
та довготривала конфліктна ситуація на
території України, адже повсякчас виникаючі нові загрози, об’єктивно зумовлюють необхідність пошуку адекватних способів протидії, у тому числі
через удосконалення організаційно-правового механізму використання
(застосування) ЗС України.
Як показав порівняльний аналіз змісту норм вищезгаданих законів, існує
низка проблемних питань у діючому
законодавстві стосовно порядку і умов
застосування ЗС України. Тому, пропонуємо вирішити їх таким чином:
1) для однакового розуміння поняття «воєнний стан» — його потрібно уніфікувати в діючих нормативно-правових актах, а для коректного використання категорій «стан війни» та «воєнний
час» слід закріпити їх визначення в Законі України «Про правовий режим
воєнного стану»;
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2) для унормування понять «використання 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 використанням зброї і військової техніки та з дотриманням норм і принципів міжнародного права, щодо виконання визначених законами України завдань в умовах мирного та воєнного часу, а також у
період дії воєнного стану для досягнення визначеної воєнно-політичної (воєнно-стратегічної) мети і завдань;
використання Збройних Сил України —
організований порядок дій Збройних
Сил України щодо виконання покладених на них Конституцією України завдань оборони України із застосуванням, при необхідності, зброї, військової
техніки, сил і засобів збройної боротьби, 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 воєнних (бойових) дій у ході виконання
завдань, що реалізуються за єдиним замислом і планом для досягнення певної
мети воєнних (бойових) дій. Основними
формами застосування ЗС України є:
стратегічні дії, операції, бойові дії, спеціальні, специфічні, стабілізаційні дії, бої,
удари та маневр військ (сил).
Видається, що стан сучасного вітчизняного законодавства щодо застосування ЗС України не виключає необхідності удосконалення правового механізму залучення ЗС України для проведення потенційних воєнних (бойових) дій на іншій території України
(у разі виникнення такої необхідності у
майбутньому), підтримання обороноздатності України, запобігання та нейтралізації загроз воєнного характеру.
Саме тому сьогодення диктує необхідність детального унормування порядку і

Котляренко О. П., Приполова Л. І. Застосування (використання) Збройних Сил України:
до питання законодавчої регламентації

умов використання (застосування)
ЗС України, а також перетворення їх на
вагомий інструмент національної та
глобальної безпеки в результаті трансформації до стандартів НАТО та європейського безпекового простору.

Окреслені у статті проблеми потребують подальшого вивчення та всебічного обговорення науковцями-правознавцями та практиками, а також підготовку системних змін до законодавства
у сфері оборони.
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ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Drakokhrust T. Genesis of Development of the State Migration Policy of Ukraine
Abstract. The article is devoted to the analysis of stages of development and formation
of the state migration policy of Ukraine, determination of its main principles, prospects.
The specific circumstances and causes of migration processes that emerged at different
periods of the formation of the state migration policy of Ukraine have been singled out
and described. A number of approved regulatory acts aimed at their regulation have been
analyzed. The focus is on the Strategy of the State Migration Policy of Ukraine for the
period up to 2025 and on the principles of implementation of the state migration policy.
In addition, the objectives are set out in the Strategy. Mass migratory movements of
people in search of asylum or just the best conditions for employment and education that
have been observed in the world over the last few years could not but affect the state
migration policy of Ukraine.
Key words: migration policy, migration, genesis, migration processes, strategy.
Постановка проблеми. Зі зростанням відкритості українського суспільства в нашій державі суттєво актуалізувалася міграція населення, яка проявляється у різних формах, що зумовлює
потребу комплексного дослідження
ступеню захисту міграційних прав і свобод людини, адже міграційні процеси
значно впливають на розвиток економіки, соціальної сфери, демографії та
інших аспектів становлення держави.
Проте, питання чи відкрите це суспільство до сучасних викликів, які диктує
нам нова ера міграції залишається відкритим. Тому для більш комплексного
розуміння даного питання необхідно
провести аналіз процесу становлення
державної міграційної політики України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, яким присвячується стаття. Феномен міграції досліджувався й
раніше, значний вклад у розвиток мі-

граційного права внесли вітчизняні
учені: О. Бандурка, Ю. Бузницький,
А. Бабенко, В. Колпаков, О. Кузьменко, С. Мосьондз, В. Новік, В. Олефір,
О. Піскун, І. Прибитков, Ю. Римаренко, Ю. Тодик, В. Шаповал, М. Шульга
та інші. Водночас, питанням генезису
розвитку державної міграційної політики України дослідники значної уваги
не приділяли.
Метою статті є проаналізувати етапи розвитку та становлення державної
міграційної політики України, визначити її основні засади, перспективи крізь
призму конкретних обставин та причин 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 регулюванням потоків біженців та шукачів
притулку, не мають адекватної відповіді
стосовно того, як інтегрувати значну
кількість людей, забезпечити їх необхідними засобами до існування і при цьому
якісно використати запропонований
людський капітал. Саме тому процес
формування та модернізації державної
міграційної політики має бути стратегічно спланованим, а не хаотичним.
Більшість науковців, які досліджують розвиток державної міграційної
політики України, акцентують увагу на
міграційні процеси та міграційні відносини і в основному дають хронологічний аналіз розвитку суто національного міграційного законодавства. Проте,
ми вважаємо є сенс розглянути особливості розвитку державної міграційної
політики через призму обставин та
причин міграційних процесів, які виникали 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 наявність «вимушених» міграцій в умовах
економічної кризи перехідного періоду. Тому у влади і суспільства сформувалося доволі обережне ставлення до
міграції: вона асоціювалася передусім із
суспільними негараздами, труднощами,
матеріальними витратами.
Попри це, у перші роки незалежності у розробленні міграційної політики
було досягнуто очевидних успіхів, зокрема, ухвалено низку законів, спрямованих на регулювання міграцій. Закон
України «Про реабілітацію жертв політичних репресій» (1991) [1] забезпечив
право на повернення в Україну громадян, які зазнали репресивних переселень
з її території. Ухвалення Закону України
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«Про громадянство України» (1991) [2],
згідно з яким вихідці з України та їхні нащадки набули можливості визнання своєї належності до громадянства України
у спрощеному порядку, мало сприяти
репатріаційним процесам.
Численні міграції, якими відзначався 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 стороною 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 вирішення питань перебування іноземців в
Україні, їхнього правового статусу, запобігання нелегальній міграції, яка
внаслідок деградації колишнього зовнішнього кордону СРСР та тогочасної
«прозорості» кордонів між новими незалежними державами зростала і перетворилася на серйозну проблему.
Свободу виїзду за кордон та повернення 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 Закону України «Про зайнятість населення»,
в якій зазначалося, що громадяни мають право на трудову чи підприємницьку діяльність під час тимчасового
перебування за кордоном [5].
Другою причиною було питання
облаштування в Криму колишніх депортованих кримських татар, а також
болгар, вірмен, греків, німців, які поверталися в Україну. Влітку 1992 р. постановами Кабінету Міністрів України
було визначено порядок надання допомоги біженцям з району воєнних дій у
Придністров’ї (Республіка Молдова).
Вже з 1 січня 1993 р., тобто ще до ухвалення закону про виїзд та в’їзд, постановою Уряду було скасовано дозвіль-
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ний порядок перетину державного кордону, 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 біженців (УВКБ ООН), Міжнародної організації з міграції (МОМ). Кабінетом
Міністрів було підписано угоди про
співпрацю з цими міжнародними організаціями (1996), діяльність яких в Україні була спрямована як на надання безпосередньої допомоги мігрантам та біженцям, так і на сприяння у розбудові державної системи управління міграціями.
Трудова міграція на початку українського державотворення відігравала важливу роль, у зв’язку із переміщенням робочої сили між країнами колишнього
СССР (Азербайджан, Білорусія, Вірменія, Молдова, Російська Федерація
тощо). Тому її порядок та соціальні аспекти були предметом угоди країн СНД
«Про співробітництво у сфері трудової
міграції та соціального захисту трудівників-мігрантів», укладеної 15 квітня 1994 р.
Сторони домовилися про визнання без
легалізації документів про освіту та кваліфікацію працівників-мігрантів, недопущення подвійного оподаткування їхніх заробітків, можливості переказів зароблених коштів та вивозу майна. Угодою визначено, що соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників-мігрантів здійснюються відповідно
до законодавства країни працевлаштування, зокрема, відшкодування шкоди,
спричиненої виробничою травмою чи
професійним захворюванням.
Ще однією об’єктивною обставиною була гострота та складність міграційних проблем перших років незалежності, що в свою чергу спонукала до
створення спеціальних органів виконавчої влади, які б мали ними займатися.

У квітні 1993 р. було створено Міністерство України у справах національностей та міграції (з 1996 р. — Державний комітет), а у червні 1994 р. —
органи міграційної служби на місцях,
при обласних адміністраціях, які перебували у подвійному підпорядкуванні
Міністерства та місцевої влади. Поєднання різних функцій в одній установі
було пов’язано із дефіцитом коштів,
кваліфікованих кадрів державних службовців, відсутністю необхідного галузевого законодавства тощо.
Разом із тим уже тоді стало зрозуміло, що в перспективі, з напрацюванням
необхідного досвіду та створенням законодавчої бази, буде необхідно створити в державі повноцінну міграційну
службу, тобто спеціалізовану установу,
в компетенції якої повинні бути сконцентровані основні функції з управління міграціями [6, c. 399–402].
Базові принципи, які були сформульовані під час розроблення перших в
Україні законодавчих актів з регулювання міграційних процесів, знайшли
свій розвиток та втілення в Конституції
України [7], ухваленій 1996 р. На конституційному рівні багато з них було
сформульовано вперше. На основі напрацювань перших років формування
міграційної політики 1997 р. було здійснено першу спробу її концептуального
оформлення. Указ Президента України,
яким затверджувалися Основні напрями
соціального розвитку держави, містив
розділ, присвячений міграційній політиці. Варто звернути увагу на те, що серед
визначених в Указі пріоритетів міграційної політики регулювання трудової міграції громадян за кордон відсутнє, хоча
це питання й згадувалося в тексті.
Майже одночасно з ухваленням
Конституції та згаданого вище Указу
Президента щодо соціального розвитку, Україна вступила до Ради Європи,
взявши на себе низку зобов’язань, зокрема, у сфері захисту прав людини.
Приєднання до Європейської конвенції
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про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї (рати
фіковані Верховною Радою України
17 липня 1997 р.) означало імплементацію до національного законодавства багатьох норм, що стосувалися міграції.
Наступною не менш важливою
причиною було спрощення репатріації
вихідців з України на історичну батьківщину. Відповідно це зумовило створення нової редакції Закону України «Про
громадянство України» 2001 року.
Так, у ньому зазначалося, що громадянство України можна набути за територіальним походженням. Причому не
обов’язково, щоб з території України
походила сама особа, яка набуває громадянство. 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 територіальним походженням могли особи, які
походили не лише з України в сучасних 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 також з територій, які на момент народження особи не входили до складу
України, проте є її частиною нині, наприклад, з Криму.
7 червня 2001 року був прийнятий
Закон України «Про імміграцію», який
сприяв розвитку міграційного законодавства в сфері імміграції і дав чітке визначення імміграції, хто такий іммігрант
та закріпив поняття «квота» імміграції;
встановив порядок надання дозволу на
імміграцію, скасування дозволу на імміграцію, порядок видачі посвідки на постійне місце проживання тощо [8].
У травні 2011 р. Указом Президента було врешті-решт затверджено Концепцію державної міграційної політики
України. Такий спосіб, вочевидь, диктувався не стільки нагальною потребою
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концептуального визначення у сфері
міграції, скільки бажанням уникнути
(враховуючи попередній досвід) тривалої та складної процедури проходження документу через парламент.
У 2011 р. було ухвалено нову редакцію базового для міграційної сфери закону «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 потребують додаткового або тимчасового захисту» [10] в Україні було введено т. зв.
субсидіарні форми захисту шукачів
притулку. Як випливає уже з назви закону, крім конвенційного, тобто передбаченого Женевською конвенцією 1951 р.
про статус біженців, згідно з якою захист надається у разі переслідувань
на основі етнічної, громадянської, релігійної чи соціальної належності або політичних поглядів, новим законом передбачено також додатковий та тимчасовий захист.
Першим із них можуть користуватися особи, які не підпадають під дію
Конвенції, проте потребують міжнародного захисту внаслідок загрози
у країні походження чи проживання
смертної кари, тортур, нелюдського, такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. Тимчасовий захист
може застосовуватися у разі масового
прибуття в Україну іноземців, які вимушено покинули місця постійного проживання внаслідок зовнішньої агресії,
громадянської війни, природних чи
техногенних катастроф тощо. Прописана в законі процедура надання додаткових форм захисту така сама, як і конвенційного. Вид захисту визначається
лише при прийнятті рішення за клопотанням шукача притулку. Украй важливим для регулювання міграційної сфери 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 електронним носієм біометричної інформації, що є на сьогодні обов’язковим
міжнародним стандартом. Важливо також, що створення відповідно до закону реєстру населення сприятиме більш
точному об лікові міграційних переміщень і, відповідно, прийняттю краще
обґрунтованих політичних рішень у
сфері міграції.
І звичайно найбільш важливим та
ключовим моментом у генезисі розвитку державної міграційної політики
України є євроінтеграція як основний
вектор зовнішньої політики нашої країни, 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 режиму 2010 р. (далі — План дій), що є дорожньою картою з модернізації вітчизняної міграційної політики у відповідності до європейських стандартів.
Загалом, зазначені в Плані дій вимоги полягали у наступному: суттєве покращення рівня безпеки документів,
включаючи біометрику; зміцнення потенціалу у сфері управління кордонами
та міграцією, політики притулку; реформ і співпраці у сфері громадського
порядку та безпеки; вирішення питань у
сфері зовнішніх зносин (у тому числі
щодо прав людини та основоположних свобод) тощо.
Також необхідною умовою для лібералізації безвізового режиму між
Україною та Європейським Союзом у
квітні 2011 р. було затвердження Положення про Державну міграційну службу
України.
Окрім формування національної
стратегії та створення відповідного центрального органу влади, важливою вимо-

гою Європейського Союзу щодо модернізації міграційної політики України є
формування єдиного демографічного
реєстру. Відповідний Закон України
«Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» після довгих
дискусій та законодавчих колізій зрештою набув чинності 1 січня 2013 р. [11].
У 2014 р. Україна вперше за роки незалежності зіткнулася з вимушеною внутрішньою міграцією населення з окремих територій Донецької, Луганської областей та АР Крим до інших регіонів. Це
викликало цілий ряд питань, які потребували 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 розвитку державної міграційної політики та
зближення її з вимогами ЄС є схвалення
Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року, яке
відбулось 2 липня 2017 року.
Стратегія заснована на таких принципах 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, ксенофобії 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 місцевому рівні;
9) активне залучення громадських
партнерів, наукових кіл, міжнародних
організацій;
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10) наукова обґрунтованість рішень,
які приймаються;
11) гнучкість, що передбачає періодичне коригування тактичних завдань
та заходів з метою досягнення стратегічних цілей.
Стратегія передбачає реалізацію таких цілей:
Ціль 1. Знизити адміністративні ба
р’єри для свободи пересування населення України.
Ціль 2. Зменшити негативні наслідки еміграції з України та збільшити її
позитивний вплив на розвиток держави.
Ціль 3. Створити необхідні умови
для повернення та реінтеграції українських мігрантів в українське суспільство.
Ціль 4. Сприяти легальній міграції
в Україну, узгодженій із соціальною
політикою та економічним розвитком
держави.
Ціль 5. Забезпечити успішну інтеграцію іноземців та осіб без громадянства,
які перебувають в Україні на законних
підставах, в українське суспільство.
Ціль 6. Ефективно використовувати систему видачі віз та можливості
консульських установ для управління
міграцією.
Ціль 7. Здійснювати прикордонний
контроль осіб, адаптований до змінних
міграційних потоків та можливостей інтегрованого управління кордонами.
Ціль 8. Посилити контроль за дотриманням міграційного законодавства
всередині держави.
Ціль 9. Забезпечити повагу до людської гідності осіб, що повертаються,
заохочуючи їх до добровільного повернення.
Ціль 10. Запровадити належний механізм та програми регуляризації нелегальних мігрантів.
Ціль 11. Забезпечити іноземцям та
особам без громадянства, які звернулися до відповідного органу міграційної
служби із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, можливість розгляду їх
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заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,
за допомогою ефективної і справедливої процедури
Ціль 12. Забезпечити належну інфраструктуру та створити умови для
проживання осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, а також осіб, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту
Ціль 13. Забезпечити інтеграцію біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство, а
також задоволення інтеграційних потреб осіб, які звернулися із заявою про
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Висновки. Як показав здійснений
нами аналіз розвитку державної міграційної політики України є перелік конкретних причин та обставин на тлі яких
вона формувалась поетапно, а саме:
розвал Радянського Союзу та наявність
«вимушених» міграцій в умовах економічної кризи перехідного періоду; облаштування в Криму колишніх депортованих осіб; трудова міграція; репатріація вихідців з України на історичну
батьківщину; зовнішня міграція; внутрішньо переміщені особи та візова лібералізація 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 міграційних викликів та загроза у зв’язку із
політичним, економічним та військовими процесами, які відбуваються в країні.
Незважаючи на помітний прогрес у
сфері розвитку державної міграційної політики України, який спостерігається протягом останніх кілька років, в нашій державі й досі бракує чіткого, комплексного
управління міграційними процесами.
І також необхідно розуміти, що підписання угоди про безвізовий режим
України з ЄС відбулося у Страсбур-

Дракохруст Т. В.
Генезис розвитку державної міграційної політики України

зі 17 травня 2017 року, за присутністю
президента України Порошенка та голови Європейського парламенту Анто-

ніо Таяні є певним «авансом» нашій
державі, зумовленим важким внутрішньополітичним становищем.
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ТИМЧАСОВЕ ОБМЕЖЕННЯ БОРЖНИКА
У ПРАВІ ВИЇЗДУ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ:
ПЛЮСИ ТА МІНУСИ НОВОЇ ПРОЦЕДУРИ
Malyarchuk L. S. Temporary Restriction of the Right of a Debtor to Departure
from Ukraine: Advantages and Disadvantages of the New Procedure
Abstract. The article deals with the analize of the new procedure for adopting, execution
and cancellation of an order on temporary restriction of the right of a debtor to go
abroad from Ukraine and puts forth proposals on its improvement. The attention is paid
to the imperfection of legal regulation such as absence in the Law of Ukraine «On Enforcement Proceedings» guidance on the definition the court, to which the executor has
to send the application for taking such measures. Also it was specified that the decision
on temporary restriction of the right of a debtor to departure from Ukraine will actually
have effect only after its real execution. Therefore it has been proposed to send this order
immediately after its adoption to the State Border Guard Service of Ukraine directly by
the court, so that the restrictions could be applied in a prompt manner. Presents the
considerations for using such measure as a way of securing the claim. Grounds for cancellation of said measure were considered, in particular the possibility of its lifting both
by the executor and by the court. As a result of examination of this issue, the conclusion
has been made on the expediency of harmonization of legislative provisions.
Key words: a debtor, an executor, a court, a writ of execution, an execution, a restriction, the right to
departure, an order.
Свобода пересування визнається основоположним правом людини міжнародними документами та відповідно
Конституцією України й іншими актами національного законодавства. Так,
Загальна декларація прав людини [1]
у статті 13 проголошує: «Кожна людина
має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави. Кожна людина має право
покинути будь-яку країну, включаючи
й власну, і повертатися у свою країну».
На конституційному рівні ст. 33 Основного Закону [2] задекларовано, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір
місця проживання, право вільно зали-

шити територію України, за винятком
обмежень, які встановлюються законом.
Гл. 21 кн. II Цивільного кодексу України [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 обставин, за яких це право може бути обмежене, тим паче має досить вагоме значення і також викликає жвавий інтерес.
Деякі нюанси застосування тимчасового обмеження у праві виїзду за межі
України боржника аналізувалися нами
раніше з урахуванням напрацювань таких вчених як Фурса С. Я., Фурса Є. І.,
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Білоусов Ю. В., Гусаров К. В., Угриновська О. І., Мазіна (Вінциславська) М. В.
Піднімалося вже навіть це питання і в
контексті зміненого порядку вжиття даного заходу Вера-Сидор О. Б., Горбань Н. С., Мельник І. С., Сергієнко Н. А., що спонукає і нас знову звернутися до його вивчення з огляду на
внесені зміни у законодавство з метою
виявлення переваг та недоліків нової
процедури та внесення певних пропозицій щодо її вдосконалення. Підсилює
актуальність даної тематики ще й прийняття Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом
вдосконалення порядку примусового
стягнення заборгованості зі сплати аліментів» [4], положенням якого дозволяється обмеження одного з найважливішого особистого немайнового права
людини — права на свободу пересування 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 провадження» (далі — Закон) [5] регламентує
право виконавця у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, звертатися
до суду за встановленням тимчасового
обмеження у праві виїзду боржника —
фізичної особи чи керівника боржника — юридичної особи за межі України
до виконання зобов’язань за рішенням
або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних
платежів. Знову-таки відсутня чітка вказівка, до якого саме суду треба звертатися у даному випадку. Як і тоді, це врегульовано процесуальним законодавством, проте його останні зміни внесли
корективи у саму процедуру запровадження таких заходів.
Хоча Законом застосування обмежень даного права боржника передба-
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чається у разі ухилення ним від виконання не тільки судового рішення, а
взагалі будь-якого виконавчого документа із наведеного у ст. 3 Закону переліку, все ж за попередньою редакцією
Цивільного процесуального кодексу
України (далі — ЦПК України) [6] можна було поставити питання щодо тимчасового обмеження у праві виїзду
боржника з України тільки перед судом
цивільної юрисдикції, незалежно від
того, при виконанні якого рішення виникла така необхідність, і всупереч загальним правилам вирішення окремих
процесуальних моментів, пов’язаних із
виконанням рішення судом, який видав
виконавчий документ. Тепер же розгляд 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 спеціалізацій 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 Господарському 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 категорії було недостатньо для правильного
розуміння та відповідно застосування законодавства, то доповнення ГПК України ст. 337 та оновлення ст. 441 ЦПК
України мають певною мірою усунути
описані вище перешкоди для запровадження даного заходу забезпечення виконання судового рішення або рішення
інших органів (посадових осіб).

Малярчук Л. С. Тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України:
плюси та мінуси нової процедури

Варто згадати, що у першій редакції
нового Закону п. 19 ч. 2 ст. 18 було передбачено, що виконавець мав звертатися 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 Укра
їни «Про виконавче провадження» [8],
через що на рівні Закону так і не прослідковується чіткість щодо визначення
органу, до компетенції якого відноситься розгляд такого питання. Для цього
треба звертатися до процесуального законодавства, враховуючи, що у даному
разі визначення суду не здійснюється у
загальноприйнятий спосіб для вирішення окремих процесуальних питань,
пов’язаних із виконанням рішень.
Також, як приклад невідповідності
змісту різних нормативно-правових актів можна навести ще складнощі з обмеженням керівника боржника — юридичної особи у праві виїзду за межі
України, на який звернула увагу Сергієнко 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 боржника — юридичної особи, у свою чергу
ст. 441 ЦПК України та ст. 337 ГПК
України не містять аналогічного припису і до кола осіб, щодо яких постановляється відповідна ухвала, відносять
тільки фізичну особу, і, як наслідок,
встановлена для цього процедура не
поширюється на керівника боржника —
юридичної особи, через що суди вимушені відхиляти клопотання стосовно
такого суб’єкта, незважаючи на те, що
представництво юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється
їх керівниками. Описані випадки вже
непоодинокі, тому підтримуємо пропозицію вищевказаного автора про необхідність усунення даної неоднозначності

законодавчих положень [9, с. 70–71], зважаючи на ефективність та дієвість стимулювання боржника до виконання визначених виконавчим документом зобов’язань досліджуваними методами. Тим
паче, що який тоді сенс було доповнювати ГПК України нормою, яка діє тільки
щодо фізичних осіб — боржників?!
Доречно тут згадати про таку теорію походження юридичних осіб як теорія 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 організації діє саме директор, який і представляє її, і таким чином є носієм особистості юридичної особи [10, с. 50]. Виходячи із зазначеного, можна апелювати до деяких науковців щодо їх позиції
про неприйнятність обмеження прав
керівника боржника — юридичної особи саме у зв’язку з тим, що останній не
є стороною виконавчого провадження [11, 12]. Але все-таки керівник виступає замість юридичної особи не зовсім в
якості представника, їхнє представництво є особливим, так як керівник фактично уособлює юридичну особу.
І хоча він і діє від її імені, однак зміст
його статусу набагато ширший від статусу представника [13], тобто має місце самопредставництво і у цьому сенсі керівник являється безпосереднім учасником
виконавчого провадження — стороною.
На жаль, із прийняттям процесуальних кодексів у нових редакціях не лише
виникли додаткові перешкоди для застосування 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 встановити 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 спроби 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 обґрунтування для застосування такого
виду забезпечення позову під час розгляду цивільної справи, так як це порушує норми ЦПК України, свідчить про
вихід суду за межі своїх процесуальних
повноважень, порушення принципу вер
ховенства права, проголошеного Конс
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 забезпечення позову суди не можуть [14].
Зустрічалися аналогічні подання і в господарському процесі, які теж залишалися без задоволення з тих же підстав.
Сьогодні ж у ч. 2 ст. 441 ЦПК України зазначено, що тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі
України запроваджується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею, але відповідно до
ч. 1 тієї ж норми може бути застосоване
судом як захід забезпечення саме виконання судового рішення або рішення
інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, 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 застосуванню тільки після відкриття виконавчого провадження у ході примусового виконання рішення, не дивлячись на те, що законодавець допускає
забезпечення позову й іншими захода-
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ми, необхідними для забезпечення
ефективного захисту або поновлення
порушених чи оспорюваних прав та інтересів. Як ми вже висловлювалися [15],
варто взяти до уваги, що тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України — це юридична санкція, що вживається у разі умисного ухилення боржника від виконання покладених на нього виконавчим документом зобов’язань
у першу чергу для того, щоб збільшити
вірогідність відновлення порушеного
права чи захисту охоронюваного законом інтересу стягувача, таке ж призначення має і інститут забезпечення позову. Якщо у відповідача є припущення
стосовно ухвалення рішення не на його
користь, то у нього ще під час здійснення правосуддя може з’явитися намір
уникнути відповідальності, наприклад,
саме шляхом виїзду за кордон. Для запобігання вчинення особою, на яку
може бути покладений обов’язок щодо
виконання виконавчого документа, таких дій, варто передбачити у процесуальному законодавстві можливість тимчасово 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 заявою позивача (стягувача) буде відкрито
виконавче провадження, вказані заходи
забезпечення позову трансформуються
у заходи забезпечення виконання судового рішення і мають діяти за загальним правилом до повного виконання
судового рішення з можливістю їх скасування судом за зверненням боржника
за наявності підстав. Обрання даного
запобіжного заходу ще на етапі судового розгляду виправдано з метою гарантування 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, визначеному процесуальним законодавством для забезпечення позову. Так,
положення про види забезпечення позову, зустрічне забезпечення, скасування зустрічного забезпечення, заміна одного заходу забезпечення іншим, на
думку Мельник І. С., не мають відношення 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 інший. Тобто, до порядку розгляду подання виконавця про тимчасове обмеження 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 клопотання, скасування заходів забезпечення, виконання ухвали про забезпечення позову [16, с. 66–67], а також набрання нею законної сили та порядку
оскарження.
До того ж, неможливо ще раз не виділити проблему нерівності прав державних і приватних виконавців, що
прослідковується з ч. 9 ст. 71 Закону,
згідно з якою за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір
якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець виносить вмотивовану постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі
України — до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.
Але замість того, щоб висловлювати
пропозиції стосовно наділення таким
правом і приватного виконавця з метою підвищення ефективності виконання ними рішень [11, 12], вважаємо,
що в першу чергу варто акцентувати
увагу на тому, що для встановлення заборони на виїзд за кордон боржника у
таких випадках державному виконавцеві достатньо виключно власної волі і

ініціювати описану вище процедуру в
судовому порядку у даному разі непотрібно. Питання треба ставити про те,
чи взагалі допустимо, щоб виконавець
самостійно вирішував настільки важливі речі, що стосуються можливості реалізації боржником своїх конституційних прав, тим паче такого як досліджуване?! Відповідь очевидна, тому доречніше дієвість таких заходів підсилювати
за рахунок оптимізації того ж порядку
виконання ухвали суду, якою обмежується у праві виїзду за кордон боржник.
Виконавець всього-на-всього посередник, оскільки лише пересилає рішення суду до відповідального за його
реалізацію органу — Державної прикордонної служби України. На цьому
етапі витрачається немало часу, який
боржник може використати на свою
користь, щоб уникнути відповідальності. З огляду на зазначене, для прискорення 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 такого роду обмежень щодо нього. За
ст. 441 ЦПК України суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження
у праві виїзду за межі України фізичної
особи на строк до виконання зобов’язань за рішенням, що виконується у виконавчому 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 зобов’язань за рішенням або погашення
заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів. Виходить,
що коли боржник перестав ухилятися
від виконання рішення або у нього з’явилася нагальна потреба виїхати за кор-
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дон чи взагалі виконавчий документ
повернуто за заявою стягувача, то обмеження мають діяти аж до фактичного
виконання рішення? Так було дотепер,
оскільки боржник міг лише оскаржити
відповідну ухвалу в апеляційному порядку, але механізму її скасування не
було на той випадок, якщо відпадали
обставини, на які посилався виконавець
у своєму клопотанні, або з інших причин. ВСУ вказував, що тимчасове обмеження громадянина України у праві виїзду за межі України законом покладено
на суд, а припинення обмеження виїзду
у зв’язку з виконанням обов’язку за рішенням, що перебувало на виконанні, — на державного виконавця, інакше
суд виконував би функції, надані органам ДВС України. Однак наразі така категоричність судової гілки влади усунута тільки на рівні у ст. 441 ЦПК України, за ч. 5 якої суд може скасувати тимчасове обмеження фізичної особи у
праві виїзду за межі України за вмотивованою заявою боржника. Аналогічного
положення ГПК України не містить,
більше того, ні Законом, а ні Інструкцією з організації примусового виконання рішень [18] не передбачено скасування 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 судом обмежень є логічним завершенням
цієї процесуальної дії, але знову-таки
навіть у разі реалізації арештованого
майна арешт з нього знімається тим судом, який його наклав. Тому у таких ситуаціях саме суд мав би переглядати
своє рішення і таким чином і ГПК
України, і Закон із Інструкцією мають
бути доповнені еквівалентними нормами, які б допускали скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві
виїзду за межі України за заявою боржника у разі виникнення нових обставин,
що обґрунтовують таку необхідність, та
вказували на судовий порядок розгляду
таких клопотань.
Таким чином, резюмуючи здійснений аналіз вищенаведених новел, ще
раз знаходимо підтвердження тому, що
зміни законодавства мають бути послідовними, відображатися у всіх актах,
яких це стосується, та спрямовані на
вдосконалення правових норм та механізмів їх реалізації, при цьому з обов’язковим дотриманням прав осіб.
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Khomenko V. O. Remedies Used for the Termination of Business Entity under a
Court Decision
Abstract. The paper focuses on remedies of civil rights and interests used for the termination of business entities under a court decision study. The Author notes that current
wording of the article 16 of the Civil code of Ukraine has enabled Ukrainian courts to
determine an effective remedy in cases stipulated by law and, the provisions of article 5
of the Civil procedural code of Ukraine and article 5 of the Economical procedural code
of Ukraine which provide for a possibility to use an effective remedy. The Author studies
main remedies used for the termination of business entites under the caselaw of Ukrainian courts and civil doctrine which are: (1) declaring the invalidity of the articles of association, (2) declaring the invalidity of the articles of incorporation, (3) declaring the
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Процедура припинення юридичних осіб в цілому та господарських
товариств зокрема у національному
законодавстві України зазнає постійних змін. Перманентні зміни зазначеної процедури простежуються від часів здобуття Україною незалежності
до сьогодні.
Так, редакція статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 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 громадських формувань». Доволі часто зазнавали змін стаття 19 Закону України
«Про господарські товариства», статті
104, 110 ЦК України, статті 551, 59, 239,
247 ГК України.
Можемо констатувати, що процедура припинення господарського товариства на підставі рішення загальних збо-

рів є відносно зрозумілою та передбачуваною. Водночас, процедура припинення господарського товариства на
підставі рішення суду, навпаки, викликає доволі багато проблем у правозастосовній практиці.
Значні проблеми у правозастосуванні спричиняє обрання способу захисту, який сторони використовують з
метою захисту прав та інтересів при
припиненні господарського товариства. 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 ліквідацією юридичної особи [1, c. 75]. Втім,
не менш важливим є правильне обрання способу захисту під час припинення
господарського товариства на підставі
рішення суду.
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Викладене вище зумовлює актуальність 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 ефективний засіб юридичного захисту.
У межах даного доробку не вбачається 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 національного законодавства.
Наразі спостерігається відмова від
вичерпних переліків способів захисту
цивільних прав та інтересів. Зокрема,
можливість визначення способу захисту
порушеного, невизнаного або оспорюваного права у договорі не вирішила
проблеми ефективності способів захисту, оскільки сторони рідко можуть передбачити конкретні юридичні наслідки
порушення суб’єктивних прав, спосіб
порушення відповідного права тощо.
Чинна редакція статті 16 ЦК України надала можливість суду визначати
ефективний спосіб захисту у визначених законом випадках: суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених 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 захисту, відмінний від способів захисту, прямо встановлених законодавством у договорі; (2) надаючи право суду визначити спосіб захисту самостійно.
Вважаємо за необхідне визначити
основні способи захисту, які можуть використовуватися при припиненні господарських товариств на підставі рі-
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шення суду. Ознайомлення з Єдиним
державним реєстром судових рішень
(далі — ЄДРСР) дозволяє дійти висновку про доволі широкий арсенал способів захисту, які використовуються при
припиненні господарських товаритсв на
підставі рішення суду — визнання недійсним статуту юридичної особи, визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, визнання недійсним запису про державну
реєстрацію тощо. Наведені вимоги можна визначити відносно традиційними у
практиці національних судів України.
Граматичне  тлумачення  норми
ст. 110 ЦК України дає підстави для висновку про наявність у відповідній позовній вимозі заінтересованої особи фрази
«про ліквідацію…». Водночас, ЄДРСР не
містить прикладів постановлення рішення про припинення господарськго товариства чи юридичної особи.
У контексті викладеного зазначимо
наступне.
Норми про примусову ліквідацію
господарських товариств містилися у
актах спеціального законодавства та передбачали застосування способів захисту, про які йшлося вище (визнання недійсним статуту, визнання недійсним
свідоцтва про державну реєстрацію,
визнання недійсним запису про державну реєстрацію тощо).
До того ж, незастосування судами у
резолютивних частинах рішень фрази
«про ліквідацію» пояснюється також правовою природою припинення загалом
та ліквідації зокрема, адже припинення
(ліквідація) розглядаються одночасно
як процес та як юридичний факт.
У контексті досліджуваної проблематики 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 незаконністю прийняття рішення про перерозподіл часток у статутному капіталі
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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 проведення його примусової реорганізації.
Обрання способу захисту, який застосовується при припиненні господарського товариства на підставі рішення суду, залежить від підстави постановлення судового рішення, наслідком
якого має бути припинення господарського товариства.
Наприклад, порушення, які мали
місце при створенні юридичної особи,
за умови неможливості їх усунення, зумовлюють застосування такого способу
захисту як визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи.
Означений підхід пояснюється нормою наразі нечинної ст. 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»,
яка уніфікувала підстави примусової ліквідації юридичної особи та пов’язувала
відповідну вимогу саме з визнанням недійсною державної реєстрації.
На нашу думку, вимога про визнання недійсною державної реєстрації
юридичної особи може застосовуватися у випадках визнання її ефективним
способом захисту у розумінні ст. 13
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
У юридичній літературі звертається
увага на недосконалість такої підстави
для ліквідації господарського товариства на підставі рішення суду, як визнання недійсною державної реєстрації
юридичної особи у зв’язку з тим, що
при створенні юридичної особи мали
місце порушення закону чи інших правових актів, якщо ці порушення є неусувними чи такими, які неможна позбутися [3, c. 219].
Так, звертається увага на оціночний
характер таких термінів як «неусувні» та

«неможна позбутися», а також складність застосування такого способу захисту в окремих видах припинення (наприклад, при поділі).
З метою зменшення ризику неоднакового застосування оціночних понять,
про які зазначалося вище, О. Р. Кібенко
пропонує, з урахуванням положень
Першої директиви 68/151/ЄЕС Ради
Європейських Співтовариств від 9 березня 1968 року, запровадити новий
підхід до визнання недійсним запису
про проведення державної реєстації:
(1) встановити перелік порушень, що
можуть розглядатись як підстави для визнання запису про державну реєстрацію недійсним; (2) передбачити скорочений строк позовної давності для таких позовів; (3) закріпити правило про
дійсність правочинів, вчинених до моменту 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 незначним [цит. за: 1, с. 73].
Вбачається, що викладена вище
пропозиція заслуговує на увагу. Разом з
тим, дискусійною є позиція щодо неможливості прийняття судом рішення
про припинення юридичної особи у
випадку, якщо ситуація може бути виправлена, оскільки сама можливість виправлення не гарантує досягнення відповідного результату.
До того ж, на нашу думку, у запропонованому вище алгоритмі присутні взаємовиключні моделі регулювання досліджуваних правовідносин: (1) встановлення вичерпного переліку порушень,
що зумовлюють прийняття рішення
про припинення юридичної особи та
(2) право суду застосовувати оціночні
поняття (наприклад, «малозначність діяння», «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 учасників при ліквідації юридичної особи на
підставі рішення суду (при примусовій
ліквідації) не може та не має бути визначальним, адже ліквідація за ініціативою
власника передбачає іншу процедуру,
яка починається з прийняття власником
(учасниками господарського товариства) рішення про ліквідацію, яке не
обов’язково має містити причини такої
ліквідації. Водночас у випадку примусової ліквідації йдеться саме про порушення 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 цивільних прав або інтересів». Вбачається, що
додатковим критерієм можливості визнання недійсним запису про державну
реєстрацію необхідно визначати порушення прав та законних інтересів осіб.
Так, ст. 21 ЦК України передбачає
визнання незаконним правового акта
органу державної влади, органу влади
АРК або органу місцевого самоврядування. Водночас, доволі складно визнати державну реєстрацію актом органу
державної влади зважаючи на те, що
акт органу державної влади покликаний
врегулювати певні питання, а запис про
державну реєстрацію — лише виконати функцію засвідчення відповідного
факту для третіх осіб.
Викладена позиція підтверджується
судової практикою. Так, ВГСУ у постанові від 30 березня 2017 року у справі
№ 909/504/16 за позовом банку до ТОВ
про визнання недійсним рішення загальних зборів про припинення шляхом
поділу, зокрема, звернув увагу, що банк
не обґрунтував право не учаснику товариства втручатися у діяльність загальних
зборів учасників цього товариства шля-
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хом надання вказівок, або заборон тих
чи інших рішень загальних зборв, в
тому числі, й рішення про поділ [4].
Аналогічні за своїм змістом твердження містяться у постанові ВГСУ
від  14  грудня  2016  року  у  справі
№ 922/863/16 [5].
На нашу думку, визначення наявності неусувних порушень законодавства
(якщо при цьому порушуються права
або інтереси особи) підставою припинення господарського товариства обумовлено необхідністю підтримання
сталості цивільного обороту. Саме у
цьому, на нашу думку, полягає логіка законодавця, який шляхом надання державному реєстратору права на позов
про припинення юридичної особи,
презюмує порушення права особи
(держави) при зверненні до суду із відповідним позовом.
Отже, необхідність додаткового підтвердження порушення прав позивача
при визнанні недійсним запису про
державну реєстрацію юридичної особи
з її подальшою примусовою ліквідацією ускладнить процедуру ліквідації господарського товариства на підставі рішення суду та спричинить наявність
значної кількості господарських товариств, які не здійснюють діяльності, не
відповідають ознакам юридичної особи, але містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань через штучно ускладнену процедуру припинення.
Аналогічний за змістом спосіб захисту передбачений ч. 5 ст. 21 Закону
України «Про охорону праці», яка передбачає можливість скасування державної реєстрації підприємства.
На думку І. М. Кучеренко, скасування державної реєстрації — це термін,
який передував вже не передбаченому
законодавством способу захисту у вигляді визнання недійсним запису про
державну реєстрацію. Відтак, зазначена
вище норма Закону України «Про охо-
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рону праці» оперує архаїчним терміном, який не відповідає чинному законодавству [3, c. 214–216].
Важливо зазначити і про такий спосіб захисту як визнання недійсними
установчих документів юридичної
особи.
Перш за все, зазначимо, що застосування такого способу захисту зумовлює
правову невизначеність з огляду на те,
що суб’єкт позбавляється права на існування з моменту його створення.
На думку І. М. Кучеренко, з рішення
про визнання недійсним статуту юридичної 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 заробітної плати тощо. До того ж, застосування зазначеного способу захисту має
наслідком не лише припинення цивільної правосуб’єктності, але і припинення процесуальної правосуб’єктності
юридичної особи [3, c. 216–217].
Вбачається, що юридичні наслідки
визнання недійсними статутних документів юридичної особи принципово
не відрізняються від наслідків застосування одночасно двох способів захисту:
визнання недійсними статутних документів юридичної особи та скасування
її державної реєстрації.
На думку С. С. Дуканова, віднесення
ліквідації в силу визнання акту реєстрації 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 скасування державної реєстрації не спричиняє 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 недійсними статутних документів господарського товариства за відсутності
норми про здійснення примусової ліквідації юридичної особи на підставі визнання державної реєстрації недійсною,
яка була передбачена попередніми редакціями ст. 38 Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців», вбачаються ще складнішими, адже безпосередній
зв’язок між ліквідацією, як законодавчо
визначеною формою припинення юридичної особи та визнанням недійсними
статутних документів, відсутній.
Відзначимо, що визнання недійсним статуту господарського товариства як спосіб захисту використовується одночасно із визнанням недійсним відповідного рішення загальних зборів господарського товариства,
що, на нашу думку, є виправданим.
Доволі дискусійним вбачається питання щодо можливості прийняття судом рішення, наслідком якого є припинення господарського товариства. Так,
значний інтерес становить питання
щодо наявності права суду постановити
таке рішення, з огляду на співвідношення 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 реєстрації, а здійснює захист порушеного права шляхом реалізації повноважень судової влади [7, c. 219].
Іншої  позиції  притримується
О. О. Коломієць, який зазначає, що в
даному випадку йдеться не про захист
порушеного права, а про відповідальність суб’єкта підприємницької діяльності за порушення покладених на нього обов’язків [8, c. 65].
Як зазначалося вище, кожен зі способів захисту, який може бути обраний
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для захисту прав та охоронюваних законом інтересів, не є тотожним із «припиненням» або «ліквідацією» господарського товариства.
Звертаємо увагу, що законодавством
не передбачені наслідки визнання недійсним рішення про створення юридичної особи. Вбачається, що у випадку
визнання такого факту у судовому порядку усі правочини, укладені відповідною юридичною особою є неукладеними. 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 законом наслідків визнання недійсною
державної реєстрації юридичної особи є
наслідком відсутності усталеного доктринального розуміння правової природи ліквідації, яка є наслідком відповідного 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 юридичної особи на підставі визнання судом недійсною її державної реєстрації
не повною мірою відповідає «класичній» конструкції примусової ліквідації,
визнання її добровільною не вбачається
обґрунтованим виходячи з наступного:
(1) ліквідація здійснюється на підставі рішення суду; (2) така ліквідація має відношення скоріше не до юридичної особи
як учасника цивільних правовідносин, а
до майнового комплексу такої юридичної особи, який має бути розподілений
між кредиторами юридичної особи, що
ліквідується, та її учасниками.

На нашу думку, наведені аргументи
повинні використовуватися і при застосуванні судом інших способів захисту (наприклад, при визнанні недійсними установчих документів юридичної особи).
Невирішеним залишається питання
щодо можливості застосування зазначених способів захисту як окремого предмету позову (без вимоги про ліквідацію
господарського товариства). На нашу
думку, враховуючи відсутність законодавчих вимог щодо об’єднання вимог
про визнання недійсними установчих
документів (або запису про державну реєстрацію юридичної особи) такі вимоги
можуть заявлятись окремо, а суд, відповідно, може постановити рішення про
визнання недійсними установчих документів без ліквідації юридичної особи.
Додамо, що законодавчі вимоги щодо
застосування у сукупності наведених способів захисту відсутні. Таким чином, позивач може обрати як один, так і декілька
способів захисту, залежно від того який
спосіб захисту (сукупність способів захисту) він вважає ефективним.
Втім, правова природа юридичної
особи, установчі документи (або запис про
державну реєстрацію) якої визнано недійсними залишається невизначеною, адже
правова підстава її існування фактично
зникає. На нашу думку, це дає підстави дійти висновку, що в такому випадку йдеться
про квазіприпинення у зв’язку з відсутністю
легітимної підстави для існування.
Враховуючи викладене вище, необхідним вбачається визначення на законодавчому рівні юридичних наслідків
застосування судом конкретних способів захисту. На нашу думку, таким наслідком має бути саме ліквідація господарського товариства.
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УДК 342.9
Сезонова Ольга Николаевна
Заведующая отделением планирования
учебного процесса учебно-методического отдела
Харьковского национального университета внутренних дел
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ЗАВЕДЕНИЯМИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ
УСЛОВИЯМИ УЧЕБЫ
Sezonova O. N. Administrative Procedures of Organization of Grant of Educational Services Establishments of Higher Education with Specific Terms of Studies
Abstract. The article is sanctified to the questions of decision of legal essence of administrative procedures of organization of grant of educational services establishments of
higher education with the specific terms of studies. Grounded, that in the field of the
administrative legal adjusting of public relations these procedures have the personal
touches, among that their official fixing in norms rights that determine maintenance of
realization of certain totality of the concerted and successive actions, are certain. It is
indicated on that the last pursue for an aim the achievement of the concrete social results
shown in legal acts.
Key words: administrative legal adjusting, administrative procedures, establishments of higher education with the specific terms of studies, educational services, public administration.
Эффективно построенная образовательная деятельность в стране играет важную роль в содействии процессу обеспечения общественных и публичных интересов, в частности путем организации
надлежащего функционирования заведений высшего образования со специфическими условиями учебы, подчиненных
МВД Украины, СБУ и Минобороны Украины. На будущих специалистов полагаются обязательства по получению во
время обучения комплекса общих и специальных компетентностей по определенной специальности. Они реализуются в получении профессиональных знаний, формировании умений и навыков,
необходимых для системного использования в определенных сферах публичного администрирования.
С целью достижения соответствующих результатов компетентные субъекты
публичной администрации обязаны осу-
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ществлять свою деятельность согласно
положениям международного и отечественного образовательного законодательства и ведомственным нормативно-правовым актам. В этом процессе особенного внимания заслуживают нормы административного права, которые закрепляют обязанности по использованию юридических процедур организации предоставления образовательных услуг.
Сложность определения сущности и
элементного состава юридической процедуры характерное для отечественной
науки административного права, которое
бесспорно отразилось на сфере публичного администрирования. В настоящее
время существует ряд разрозненных  теоретико-правовых взглядов на административную процедуру. Отдельные аспекты этой проблематики изначально рассматривались в трудах ряда учёных-административистов, в частности В. Б. Аверь-
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янова, О. М. Бандурко, А. Т. Комзюка,
О. В. Кузьменко, В. Г. Перепелюка, продолжили исследоваться на монографическом уровне М. В. Джафаровой, О. С. Лагодой, О. И. Миколенком, В. П. Тимощуком, А. В. Щербой, а также в значительном количестве публикаций.
Целью статьи является на основе
комплексного общетеоретического анализа выяснение сущности и признаков
административных процедур организации предоставления образовательных
услуг заведениями высшего образования
со специфическими условиями учебы.
Термин «процедура» (лат. рroce
do — прохожу) растолковывается как
официально установленный или общепринятый порядок осуществления,
выполнения или оформления чего-либо; определенная совокупность действий или операций, с помощью которых реализуется тот или другой процесс или этап, стадия, которая выражает
содержание соответствующей технологии или деятельности. В то же время
юридическую процедуру определяют в
виде особенного порядка осуществления юридически значимой деятельности через совершение совокупности
определенных действий за установленной формой и содержанием для достижения запланированных результатов.
Следовательно, в сфере правового регулирования общественных отношений
эти процедуры имеют определённые характерные черты, среди которых определяющим является их официальное
закрепление в нормах права, которые
определяют содержание и устремление
реализации определенной совокупности согласованных и последовательных
действий, а также преследуют за цель
достижение конкретных социальных результатов, выраженных в правовых актах. От результативности и действенности соответствующей деятельности зависят следующие действия субъектов
влияния, которые избирают оптимальные способы и средства перехода к необходимому юридическому состоянию.

В общем аспекте под юридической
процедурой ученые предлагают понимать самостоятельную разновидность
социальной процедуры, которая регламентируется соответствующими процедурными нормами права, имеет официальный правовой характер, состоит
из определенной последовательности
действий субъектов юридической процедуры, путем чего достигается определенный результат в виде изменения
правовой действительности. В частности К. В. Николина указывает, что при
этом подходе к признакам юридической процедуры следует отнести такие:
является особенной разновидностью
правоотношений, которые имеют процедурный характер и определяют особенности практической деятельности;
имеет целостный характер, состоит из
последовательности действий субъектов юридической процедуры, в результате чего достигается определенный
результат; возникает на основании
норм права, имеет официальный правовой характер; порядок осуществления юридической процедуры регламентируется процедурными нормами
права; имеет собственную нацеленность, которая заключается в изменении правовой действительности; имеет
интеллектуальный и волевой характер,
поскольку зависит от сознания и волеизъявления субъекта юридической
процедуры; определяет последовательность деятельности соответствующих
субъектов; результатом осуществления
юридической процедуры является реализация прав, свобод, законных интересов субъекта права или выполнения
юридических обязанностей; оказывается в юридической деятельности; включает совокупность последовательных
актов поведения, которое влияет на содержание и результативность всей
юридической процедуры [1, с. 45].
В значительной мере разделяем
приведенные взгляды, которые преимущественно отражают современное состояние научной разработки этой проб
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лематики. Однако некоторые положения имеют дискуссионный характер,
которые стоит рассмотреть с целью
правильной трактовки непосредственного предмета нашего исследования.
Во-первых, юридические процедуры
не предусматривают существенное изменение правовой действительности — целостного комплекса правовых
явлений и процессов, что включает в
себя право, правовую деятельность,
правосознание, и складывается в результате их взаимосвязи и взаимодействия, которое характеризует правовое
действие на общественные отношения.
По мнению К. В. Мильковой, для
нее характерны такие признаки: выступает в качестве особенной разновидности общественной жизни; имеет объективные и субъективные черты; базируется на объективно выраженном праве;
тесно связана с экономической и политической жизнью; показывает специфику правового развития, накоплены
духовные ценности, культурный уровень общества; включает в себя статику
и динамику права, отбивает институционные формы и процессы, реальные
изменения; включает всю совокупность
правовых явлений [2, с. 16]. В конечном
итоге совокупность определенных
юридических процедур может опосредствовано влиять на изменение и
развитие отдельных элементов правовой действительности, и только при
условии четко поставленной цели.
Во-вторых, юридические процедуры являются статично-динамическими
правовыми явлениями, которые определяют последовательность совершенных деяний субъектами властных полномочий. По большому счету соответствующие акты правомерного поведения не могут напрямую влиять на содержание восходящих юридических процедур. С другой стороны — значительная
практика реализации последних и основательный анализ достигнутых результатов может в целом повлиять на изменение содержания структуры и процесса
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их дальнейшего применения, после
принятия соответствующего решения
правотворческой инстанцией.
В-третьих, функциональный потенциал юридических процедур исходит за
пределы определения реализации прав,
свобод и законных интересов субъекта
права, выполнения юридических обязанностей единственным основным результатом осуществления соответствующих актов юридической деятельности.
Они включают материальные, процессуальные и правотворческие разновидности, которые помимо остального направляются на решение пакета других
вопросов нормотворчества и правоприменения, примером защита указанных
субъективных прав. В то же время юридические процедуры являются гарантией верховенства права, законности, соблюдения правопорядка, реализации и
защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.
Справедливо замечают Л. В. Авраменко, О. В. Петришин и М. В. Цвик,
что признание права как главного социального регулятора, осуществляется
двумя путями. В первую очередь, легитимация по содержанию, когда его авторитетность выражается через восприятие как справедливой и действенного
институции. В настоящее время общество ищет соответствующие основания
своих правовых норм в первую очередь
в убеждении населения относительно
надлежащего обеспечения прав и свобод человека субъектами публичной
администрации, принципов права и др.
В то же время общество удается также к
легитимации права с помощью юридических процедур. Правила считаются
авторитетными из-за того, что обществу следует показать, что нормы права
идут от официального источника за
четкими и прозрачными путями их
применение в практической плоскости [3, с. 150–151]. Основу юридической процедуры представляет дефиниция ст. 3 Конституции Украины, согласно которой права и свободы чело-

Сезонова О. Н. Административные процедуры организации предоставления образовательных
услуг заведениями высшего образования со специфическими условиями учебы

века и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности
государства. Публичная администрация
отвечает перед населением за свою деятельность. Учитывая это в узком понимании юридические процедуры в своей
совокупности направляются на реализацию и защиту субъективных прав
физических и юридических лиц, в широком — выражают императивную волю
публичной администрации в упорядочении общественных отношений для обеспечения соблюдения общественных, публичных и частных интересов.
Верным есть мнение В. Б. Аверьянова, что в административном законодательстве процедурная часть является наименее объемной и совершенной. Это предопределено господствующей с советских времен традицией
отсутствия детальной регламентации
демократических по своему содержанию процедур рассмотрения в административном порядке обращений
граждан. Автор обращается к европейской правовой практике, которая
определяет административную процедуру как отдельное процессуальное
действие или определенную их совокупность, объединенные общей процессуальной целью [4, с. 11]. Закономерно, что современные процессы
европейской интеграции Украины
требуют интенсификации функционирования органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления относительно перенимания демократических принципов публичного администрирования.
Приведенную позицию развивают
В. В. Галунько и О. М. Ещук, что основным аспектом рассмотрения юридической природы административных
процедур служат доктринальные положения, в соответствии с которыми осуществляется адаптация отечественного
законодательства к требованиям системы права ЕС. Поэтому административная процедура предусматривает установленный законодательством порядок

рассмотрения и решения публичной
администрацией индивидуальных административных дел с целью обеспечения прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, надлежащего
функционирования гражданского общества и государства [5, с. 222].
Аналогичную точку зрения поддерживают отдельные ученые, в частности
И. Ф. Юрийчук под административной
процедурой предлагает понимать нормативно закрепленный алгоритм рассмотрения и решения публичной администрацией индивидуальных административных дел, которая осуществляется
с целью содействия реализации и защите прав, свобод и законных интересов субъектов частного права, обеспечения верховенства права. А. В. Щерба
убеждена, что административная процедура урегулирована нормами административно-процессуального права
деятельность органов власти в пределах
полномочий, определенных действующим законодательством, направленной
на реализацию норм административного материального права, а также материально-правовых норм других отраслей права в процессе разрешения конкретных дел относительно обеспечения прав, свобод, законных интересов
физических и юридических лиц.
По мнению О. С. Лагоды, под административной процедурой следует рассматривать установленный законом порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных дел публичной администрацией, который заканчивается принятием административного акта или заключением административного договора. Учитывая это предложены различия
юрисдикционного и процедурного процессов, первый из которых охватывает
производства по делам об административных правонарушениях; производства
с рассмотрения жалоб на действия или
бездеятельность субъектов публичной
администрации; дисциплинарные производства. Процедурные производства
касаются подготовки и принятия норма-
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тивных правовых актов и индивидуальных актов; заключение административных договоров; регистрационное, разрешительное производства; реализации
контрольно-наблюдательных полномочий; рассмотрение заявлений граждан;
учредительное производство.
По большому счету другие ученые
также достаточно широко трактуют
сущность административных процедур
в виде определенной последовательной деятельности публичной администрации относительно рассмотрения и
разрешения индивидуальных административных дел с дальнейшим юридическим закреплением полученных результатов. Н. В. Галицина указывает на
установленных законодательством правилах, порядке и условиях совершения
процессуальных действий относительно рассмотрения, решения и решения
административного дела в сфере публичного управления [6, с. 174].
Под другим углом рассматривает
содержание административных процедур В. Р. Била, которая подчеркивает,
что в первую очередь следует вести
речь о нормативной установленной
модели административно-процессуальных правоотношений. Она определяет
потенциальные возможности, которые
могут быть, для граждан, или должны
быть, для субъектов публичной администрации, использованные потенциальными участниками этих отношений.
В конечном итоге такие юридические
процедуры определяют не только порядок действий субъектов административного права, но и учитывают взаимозависимость субъективных прав и обязанностей участников административных правоотношений, основания их
реализации [7, с. 14]. Соглашаемся, что
административные  процедуры  осуществляются через совокупность определенных правомерных действий публичной администрации также с целью
реализации общих и специальных административно-правовых статусов компетентных властных субъектов, соответ-
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ствующих физических и юридических
лиц. Это обстоятельство является важным фактором для выбора привлечения
конкретных элементов механизма публичного обеспечения административно-процессуальных правоотношений.
Учитывая вышеизложенное под административными процедурами организации предоставление образовательных услуг заведениями высшего образования со специфическими условиями учебы предлагаем понимать регламентированный административным законодательством особенный порядок
совершения за определенной формой
и содержанием совокупности юридических действий компетентными субъектами публичной администрации относительно упорядочивания и координации функционирования заведений
высшего образования со специфическими условиями учебы для обеспечения предоставления комплекса надлежащих образовательных услуг, которые
отвечают консолидированным общественным и государственным интересам.
Ключевыми особенностями очерченных юридических процедур являются:
1) осуществляются
конкретными
субъектами публичной администрации, перечень которых определенно
по закону Украины «О высшем образовании», в том числе МВД Украины, Минобороны Украины, СБУ, Служба
внешней разведки Украины, Администрация Государственной пограничной
службы Украины, Государственная службы Украины из чрезвычайных ситуаций,
центральные органы исполнительной
власти со специальным статусом;
2) порядок совершения определенной совокупности юридических действий регулируется нормами административного права с учетом общего и специального административно-правового статуса компетентных субъектов публичной администрации, а также других физических и юридических лиц,
привлеченных к правоотношениям в
сфере образования;

Сезонова О. Н. Административные процедуры организации предоставления образовательных
услуг заведениями высшего образования со специфическими условиями учебы

3) осуществляются за последовательными стадиями, последняя из которых
предусматривает обязательное принятие документа публичного администрирования в виде нормативно-правового
акта или индивидуального правового
акта по вопросам упорядочивания и координации функционирования заведений высшего образования со специфическими условиями учебы относительно
предоставления образовательных услуг;
4) главной целью исполнительнораспорядительного властного влияния
является  административно-правовое
обеспечение функционирования специальных субъектов образовательной
деятельности — заведений высшего
образования со специфическими условиями учебы через создание надлежа-

щих условий предоставления ими
образовательных услуг с помощью административного инструментария;
5) обязательным требованием к организации предоставления образовательных услуг заведениями высшего образования со специфическими условиями
учебы является согласованность государственных и общественных интересов,
где результат выполнения административных процедур должен удовлетворять
общественные потребности в рациональной подготовке достаточного количества высококвалифицированных кадров, которые способны обеспечить
действенное выполнение функций государства в сферах публичного администрирования соответствующих субъектов
властных полномочий.
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ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ
«ПРО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ»
Lukashov R. S. The Significant Transactions According to the Law of Ukraine
«The Limited and Additional Liability Company»
Abstract. The article reveals the legal nature and the concept of significant transactions,
outlines ways of giving consent to their performance, proposes improvements to the
legal regulation of this institution and possible solutions to the problem issues in practical
implementation of this institution, compares the institution of significant transactions
with the related institution of transactions with interest.
Key words: significant transaction, giving of consent for significant transaction, decision on the prior
consent for a significant transaction, a limited liability company.
Постановка проблеми. Однією із
актуальних проблем діяльності товариства є вихід за межі повноважень, зловживання наявними правами виконавчим органом ТОВ, особливо у випадках, де виконавчим органом є одна особа — директор. Реальним механізмом
попередження таких небажаних ситуацій 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 додатковою відповідальністю».
До прийняття вказаного закону положення лише ч. 2 ст. 98 ЦК України
встановлювала підвищені вимоги щодо
порядку прийняття рішень, які на сьогодні імперативно віднесені до значних
правочинів: рішення про відчуження
майна товариства на суму, що становить 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-

64

ження майна організаціями з частками
державної та комунальної власності у
статутному капіталі.
Тому внесення інституту значного
правочину повинно зменшити наявні
раніше ризики щодо зловживання виконавчим органом товариства своїми правами, а також додатково захистити права
засновників, учасників товариства, забезпечити стабільність діяльності ТОВ.
Враховуючи недостатність, недосконалість правового регулювання інституту
значних правочинів у прийнятій редакції Закону України «Про товариства з
обмеженою та додатковою відповідальністю» потрібно проаналізувати досліджуване питання та запропонувати вирішення проблем та неточностей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій із даної теми. Проблематика
правової природи, визначення змісту
значного правочину товариства з обмеженою відповідальністю як новели нашого законодавства та практики є предметом дослідження таких вітчизняних
науковців,  як  К. А. Карчевського,
В. М. Махінчука, О. А. Беляневич та інших. Суміжну тематику досліджували

Лукашов Р. С. Значні правочини за Законом України
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

В. М. Коссак, О. І. Зозуляк, В. В. Васильєва, Н. А. Сліпенчук, Є. П. Єфименко, Т. В. Боднар. Але дана новела у прийнятій редакції Закону України «Про
товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю» спричинила виникнення великої кількості питань як серед
практиків, так і серед науковців, що вилилося у різне трактування положень
закону та наявність кількох правомірних варіантів використання досліджуваного інституту.
Мета статті. Аналізуючи наукові
дискусії та нормативні положення, які
регулюють інститут значних правочинів, ставимо за мету визначення правової природи та змісту досліджуваного
поняття; а також охарактеризувати процедуру надання згоди на вчинення
значних правочинів та можливі проблемні питання при реалізації вимог
законодавства. На основі вказаного аналізу планується запропонувати зміни до
законодавчих актів.
Виклад основного матеріалу. Для
аналізу досліджуваного інституту необхідно звернутися до Закону України
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі — Закон), а саме статей 44 та 46 Глави V
«Значні правочини та правочини, щодо
вчинення яких є заінтересованість».
Варто вказати, що дані норми потребують вдосконалення, пропозиції щодо
якого вказані нижче.
Стаття 44 Закону носить назву «Значний правочин» та мала б визначати які
саме правочини, договори є значними.
Проте, визначення як такого не наводиться, а вказується, що віднесення правочину до значного здійснюється на
основі визначеного статутом товариства критерію чи критеріїв. Наголошується на такому критерію як вартість
предмета правочину.
Додаткові ознаки варто навести у
ч.1 ст. 44 Закону. Сюди потрібно віднести існування особливого порядку надання 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 договору і подальшого його закріплення необхідно розкрити його правову природу. Із суті слова «значний» розуміємо,
що це такий правочин, який має вплив
не лише на правові відносини з контрагентами, але й на діяльність самого товариства. Тобто такий правочин впливає на внутрішні відносини, які виникають між учасниками товариства, на визначення напряму його поточної господарської діяльності та навіть на довгострокові господарські плани. Це, в
свою чергу, може навіть поставити питання про існування такого товариства.
В наслідок цього окремі правочини потрібно приймати в особливому порядку, при якому буде однозначно забезпечені інтереси товариства, зокрема дотримання мети його діяльності під час
вчинення таких правочинів, укладення
значних договорів. Як вказується у літературі, зміст особливого режиму
значних правочинів полягає у встановленні для керівника чи іншого виконавчого органу ТОВ обмежувального режиму щодо вчинення певних правочинів з метою захисту інтересів учасників  при  розпорядженні  його  активами  [18, с. 309].  Зокрема,  як  вказує
К. А. Карчевський, перш за все, значний правочин — це встановлене обмеження можливості вчиняти певні дії
керівником юридичної особи або її виконавчим 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 інститут значного правочину уже був
включений до положень Закону України «Про акціонерні товариства». Зокрема 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 розуміння значного правочину дещо вужче: значним слід вважати правочин (крім
правочину з розміщення товариством
власних акцій), учинений акціонерним
товариством, якщо ринкова вартість
майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності; при
цьому статутом акціонерного товариства
можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до категорії
значних. Аналогічно більше прав учасникам (засновникам) надано і щодо правочинів із заінтересованістю.
Тобто, норми щодо значних правочинів та правочинів із заінтересованістю вчинених ТОВ, на відміну від вчинених акціонерним товариством, є
більш диспозитивними, оскільки, за
Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», учасники (засновники) ТОВ мають 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 порядку погодження таких правочинів, то відповідні положення Закону не застосовуються;
2) визначення випадків, коли має
місце укладення таких правочинів.
3) визначення порядку надання згоди на вчинення вказаних правочинів
крім ч. 2 ст. 44 Закону.
Як зазначав О. А. Беляневич, значні
правочини є одним із західних правових запозичень в сучасному українському законодавстві. Зміст значних правочинів (зокрема права та обов’язки сторін) законодавець не врегульовує, положення щодо них в різних нормативних
актах не уніфіковані, однак їх об’єднує:
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1) спільна мета, якою є захист інтересів 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 значного правочину як конструктивний елемент правової моделі подібного правочину [6, с. 15].
Виходячи з розуміння правової природи значних правочинів можна запропонувати їх наступне визначення. Значний правочин — це правочин товариства (вчинений його органами, уповноваженими особами), спрямований на
набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, які мають вплив
на організаційну, відмінну від поточної
діяльність товариства. Значним договором відповідно потрібно вважати домовленість двох або більше сторін,
спрямовану на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків,
які мають вплив на організаційну, відмінну від поточної діяльність товариства. Вважаємо, що саме таке визначення значних правочинів повинно міститися 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, перевищує 50 відсотків вартості чистих
активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.
Тобто, дана частина передбачає імперативність віднесення таких правочинів
до значних. Після цього варто вказати,
що інші критерії приналежності правочину до значного, уповноважені органи, що можуть давати згоду на укладення досліджуваних правочинів та сам
особливий порядок надання такої згоди
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можуть додатково передбачатися статутом товариства на основі принципу
диспозитивності.
Враховуючи вище наведене значними слід вважати правочини:
1. Віднесені до даної категорії статутом товариства відповідно до вартісних
чи інших критеріїв, визначених учасниками (засновниками) товариства.
Як відзначив з даного питання
К. А. Карчевський, при розробці Закону висувалися пропозиції закріпити положення, що значним уважається правочин, якщо вартість майна, робіт або
послуг, які є його об’єктом, перевищує
25 % вартості активів ТОВ на кінець
попереднього кварталу. Тобто пропонувалося імперативно вказати вартість
предмету правочину як значного.
А, оскільки згідно з прийнятим законом ці питання із законодавчої площини перенесено на локальний рівень, то
вони потребують з’ясування в кожному
конкретному випадку, якщо контрагентом буде виступати ТОВ [17].
Крім вартісного критерію може використовуватися  предметний.  До
значних правочинів можна відносити
кредитний правочин, придбання/продаж 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 положеннями ч. 2 ст. 44 Закону України
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» — правочини, вартість предмету яких перевищує
50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу. Іноді в літературі в якості
значних правочинів пропонується розглядати 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 питання 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 вартісний критерій, вказавши, що значним
правочином також вважатиметься такий, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 40/30/20/10/інший відсоток 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 учасників на вчинення значних правочинів, крім тих, вартість предмету якого
перевищує 50 відсотків вартості чистих
активів товариства станом на кінець
попереднього кварта. Хотілося б вказати про недоцільність такого формулювання 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 надання згоди на їх вчинення приймаються
загальними збори учасників, якщо
інше не встановлено статутом товариства є неумісною. Пропонуємо вказати,
що у разі передбачення статутом інших
значних правочинів, коли не вказано
уповноважений орган для надання згоди, таким органом будуть загальні збори учасників.
Якщо ж учасники ТОВ не передбачать в статуті особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення правочинів, які, згідно положень цього ж
статуту, слід кваліфікувати як значні, то
положення ч. 1, 3 ст. 44 Закону застосовуватися 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 надання згоди на вчинення значних правочинів, то вона може встановлюватися як
виключна (лише один орган має право
надавати згоду),так і загальна (з можливістю делегування повноважень іншим
органам управління) [9]. Проте, вважаємо існування загальної компетенції
щодо значних правочинів не відповідає
їх правовій природі, необхідності особливого контролю за їх вчиненням.
Пропонуємо замість загальної компетенції допустити існування альтернативної — можливість звернутися до одного
із кількох контролюючих органів товариства. Наприклад, у статуті можна передбачити, що згода на укладення кредитного договору надається загальними
зборами учасників товариства, а згода на
укладення договору купівлі-продажу
транспортних засобів може надаватися
загальними зборами учасників товариства або наглядовою радою.
Вважаємо цікавою аналогію проведену Рустамом Джамгуровим щодо можливості встановити градацію компетенцій, як це передбачено Законом України:
правочини по певним вартісним критеріям можуть відноситися виключно до
компетенції вищого органу управління,
а по нижчим вартісним критеріям відноситись 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 додатковою узгоджувальною процедурою, а
контрагентам доведеться певним чином
отримувати один в одного статутні документи та фінансову звітність, щоб перевірити, чи діє виконавчий орган в
рамках його повноважень, з метою
уникнення визнання в майбутньому
правочину недійсним з підстав непогодження його із загальними зборами товариства [12]. Для запобігання проблем в
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правозастосовчій практиці варто ретельно вивчати зміст статуту ТОВ, якщо
воно буде виступати контрагентом за договором, а учасникам максимально конкретно визначати ознаки значного правочину на рівні статуту [17].
На практиці отримання відповідної
згоди може виглядати наступним чином:
1) уповноважений орган щоразу отримує згоду на вчинення значних правочинів безпосередньо перед їх укладанням;
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 отримано 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 солідарно відповідатимуть за збитки, заподіяні товариству [21]. При цьому, як відзначає В. М. Махінчук, в Законі не визначений строк для подальшого схвалення значного правочину компетентним органом ТОВ [19, с. 98], що додатково збільшує правову невизначеність
за подібних обставин;
3) уповноважений орган заздалегідь
отримує згоду на вчинення значних
правочинів (певної їх кількості, на певний період чи з визначеними контрагентами). Проте, вважаємо, що така згода повинна містити всі істотні умови
договору, який затверджується, адже за
інших обставин таку згоду можна буде
оспорювати.
При цьому необхідно пам’ятати згадане раніше положення ч. 2 ст. 98 ЦК
України, яке не включено до Закону
України «Про товариства з обмеженою
та додатковою відповідальністю»: рішення про відчуження майна товариства на суму, що становить 50 і більше
відсотків майна товариства, приймається кваліфікованою більшістю у ¾ голосів учасників.
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В інтернет-джерелі зустрічалася
думка, що враховуючи сладність процедури щоквартальної перевірки балансу
контрагента, статуту на наявність інших
критеріїв віднесення правочинів до
значних, виникає просте рішення: під
кожну угоду вимагати від контрагента
оформлення корпоративного погодження (згоди загальних зборів учасників або наглядової ради із зазначенням
конкретних умов угоди (ціна, кількість,
якість, строки) [14]. Вважаємо дане положення є необґрунтованим, оскільки
це спричинить незручності у господарській діяльності під час переговорів із
контрагентами, його реалізація займатиме більше часу для надання згоди навіть на ті правочини, які не є значними,
що однозначно не потрібно. Крім того,
дане положення все одно повністю не
гарантуватиме дійсність вчиненого правочину, адже для цього необхідно дотриматися і всіх інших умов. А захистити права в даному випадку можна і посилаючись на добросовісність контрагента, якому надали на запит потрібну
інформацію, підтвердивши повноваження, чи якому повідомили неправдиву інформацію щодо відсутності положення, що відносить даний правочин
до значних.
Наступним практичним питанням є
те, як встановити вартість предмета
правочину. Вона зазвичай встановлюється з врахуванням спрямування договору. Наприклад, для правочинів з придбання майна (замовлення робіт, послуг) вартість предмета встановлюватиметься на основі ціни пропозиції покупця. Коли відчужується майно (речі),
то вартість предмета правочину визначатиметься на основі даних бухгалтерської звітності продавця [17].
Костянтин Карчевський вказує,
що порядок оцінки традиційно передбачає залучення професійного оцінювача для проведення оцінки та подальшого затвердження уповноваженим
органом товариства запропонованої

вартості майна [17]. Проте, на нашу
думку достатнім вважатиметься вказівка
на погоджену сторонами вартість предмету правочину, зокрема на основі бухгалтерської звітності, зокрема для економії коштів та часу.
У практиці також популярним питанням є «як визначити суму правочину,
якщо договір укладено ще до 2010 року,
а суми за наданими послугами вказуються помісячно в рахунках та актах наданих
послуг» [11]. Враховуючи, що ціна є істотною умовою всіх господарських договорів, то такий договір фактично виступив протоколом про наміри, а сам
правочин вчинятиметься після прийняття заявки на конкретний місяць та на основі актів наданих послуг.
Вважаємо за необхідність для усунення можливих спорів закріпити на
законодавчому рівні порядок встановлення вартості предмета правочину: на
основі згоди контрагентів, досягненої
враховуючи відомості бухгалтерської
звітності, періоду, за який необхідно
здійснювати розрахунок вартості предмета правочину у разі відсутності встановленого строку договору: щоквартально, оскільки саме такий строк встановлено щодо розрахунку для віднесення правочину до значного Законом
(ч. 2 ст. 44). А у разі якщо договір укладається щороку чи на інший строк, чи він
автоматично продовжується — вартість
предмета правочину варто розраховувати щороку чи на вказаний строк, до моменту автоматичного продовження [8].
Проблемним питанням є також дотримання імперативних вимог ч. 2
ст. 44 Закону новоствореними товариствами, оскільки вартість їх чистих активів (в разі невнесення жодного вкладу
засновниками) на початку діяльності
нульова. Виходом є надати загальними
зборами згоду на всі правочини, які
вчинятимуться керівником (виконавчим органом) за перший квартал діяльності товариства, за результатами якого
вже можна буде визначити вартість чи-
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стих активів для укладення значних
правочинів [15]. Альтернативою вважається надання згоди на кожен правочин, що невигідно, враховуючи необхідність затрат як часу, так і коштів [15].
Варіантом була б також можливість віднесення правочинів до значних за обрахунком 50 % не від чистих активів, а
від статутного капіталу.
Наступна частина статті 44 Закону визначає випадок, коли замість кількох правочинів товариство могло вчинити один
значний правочин, встановлюючи, що
тоді кожен із таких правочинів вважається
значним. Вважаємо дане положення позитивним, оскільки дана норма встановлює імперативну заборону обходу закону
в такий найбільш простий спосіб. Фактично дана норма є відображенням принципу добросовісності.
Проте існують питання щодо невизначеності критеріїв, на підставі яких
встановлюватиметься, що замість одного значного правочину було вчинено
кілька правочинів, з метою обходу необхідності отримання згоди на вчинення значного правочину. Зрозуміло, що
зобов’язання таких правочинів повинні
бути однорідними, а сума вартості
предметів таких кількох правочинів повинна підпадати під вартість предмета
значного правочину.
Також варто вказати, що такі правочини визнаються значними у силу вчинення кількох правочинів замість одного значного, тобто є такими з моменту
їх вчинення і як такого визнання чи
встановлення не потребують. Проте, у
разі необхідності, це може бути підтверджено у судовому порядку.
Контролюючим органом, які мають
право оспорювати дійсність вчинених
правочинів для обходу процедури надання згоди на їх вчинення зокрема,
варто назвати наглядову раду у разі її
створення, такими повноваженнями також наділені і загальні збори як вищий
орган управління товариством. Оспорювати значні правочини і контролю-
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вати дотримання особливого порядку їх
затвердження також може кожен учасник товариства, оскільки вони володіють правом отримувати інформацію
про господарську діяльність товариства, захищати свої права та права товариства 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 торгівлі варто з точки зору потреб господарської діяльності укладати окремі договори, а не один. Це викликано специфічною 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 договорів є правом контрагентів; що зобов’язання досягати домовленості саме укладенням таких договорів, а не двох окремих є недопустимим порушенням
принципів приватного права. Крім
того, часто укладення змішаних чи
комплексних договорів є більш затратне по часу, може спричиняти необхідність 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 правочинів замість одного повинно бути саме з
метою його реалізації без особливої
процедури, призначеної для значного
правочину. Таке положення є необхідним для оцінки присутності такого поділу значного правочину на декілька
таких, що не підпадають під критерії
значного правочину.
При цьому заборона ділити предмет значного правочину законом не
встановлена, а встановлено, що якщо
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замість кількох правочинів, які вчиняються товариством, міг би бути вчинений один значний правочин, то ці правочини вважаються значними [10, с. 65].
Тобто, для укладення кожного з ним
потрібно отримати згоду уповноваженого 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, заподіяні товариству, тобто кожен із винних
повинен покрити завдані збитки, у
частці, що залежить від кількості винних посадових осіб. Важливим є підкреслити, що відповідальність несе у
даному випадку посадова особа перед
тим товариством, яким є місцем її роботи, тобто фактично дана норма стосується внутрішніх відносин у товаристві.
Увагу варто звернути саме на те, що
відповідальність передбачена пунктом 5 статті 44 Закону повинна наставати лише у разі наявності збитків та
вини саме посадової особи. Тобто,
якщо сторони приступили до виконання зобов’язання (виконали його) і ні
вони, ні учасники товариства не оскаржували дійсність даного правочину
(договору зокрема) даний правочин
(договір) буде дійсним, а збитків завдано не буде, то і мови йти про відшкодування 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 вигляді відшкодування збитків.
Крім того, метою закріплення в ч. 3
ст. 70 Закону України «Про акціонерні
товариства» норми щодо рішенні загальних зборів про попереднє схвалення значних правочинів без вказівки на
конкретні істотні умови із зазначенням
лише типу та суми значного правочину

було очевидно «зекономити час та організаційні зусилля акціонерів тих акціонерних товариств, … для яких укладення значних правочинів … є доволі
систематичним явищем» [13, с. 110]. На
таке рішення можна посилатися кожного разу, коли певний значний правочин
має схвалюватися конкретним органом
товариства, оскільки це суттєво полегшує  роботу  уповноважених  органів,
зокрема  загальних  зборів  товариства [13, с. 110]. Таке законодавче рішення доволі позитивно сприймається
й у цивілістичній доктрині і з цього приводу провідні вітчизняні науковці уже
висловили свої міркування [16]. Вважаємо позитивним було б запозичити таку
можливість і для ТОВ. Також таке попереднє схвалення всіх правочинів є виходом і для новостворених товариств.
Отже, пропонуємо викласти статтю 44 Закону так:
«1. Значний правочин — це дія товариства (його органів, уповноважених
осіб), спрямована на набуття, зміну або
припинення цивільних прав та обов’язків, які мають вплив на організаційну,
відміну від поточної діяльність товариства. Значним договором відповідно
потрібно вважати домовленість двох
або більше сторін, спрямовану на набуття, зміну або припинення цивільних
прав та обов’язків, які мають вплив на
організаційну, відміну від поточної діяльність товариства.
Надання згоди на вчинення значного правочину відбувається у особливому порядку уповноваженими на те органами товариства.
Вартість предмета правочину встановлюється на основі згоди контрагентів, досягненої враховуючи відомості
бухгалтерської звітності. Розрахунок
вартості предмета правочину, який реалізується не одноразовим виконанням
здійснюється шляхом додавання вартості зобов’язань за правочином протягом всього строку його вчинення. У разі
якщо зобов’язання автоматично про-
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довжується — вартість предмета правочину варто розраховувати до моменту
продовження. Якщо відсутнє встановлення строку вартість предмета правочину розраховується як сума всіх зобов’язань протягом кварталу.
2. Правочин відносять до значного
залежно від вартість його предмету, впливу на організаційну, відмінну від поточної
діяльність товариства. Інші критерії приналежності правочину до значного, а також уповноважені органи, що дають згоду на укладення значних правочинів, порядок надання такої згоди можуть передбачатися статутом товариства.
3. Рішення про надання згоди на
вчинення правочину, якщо вартість
майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує
50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно
загальними зборами учасників
У разі передбачення статутом інших
значних правочинів, та коли не вказано
уповноважений орган для надання згоди, таким органом вважаються загальні
збори учасників.
4. Якщо замість кількох правочинів
товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів 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-господарської 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 зазначенням характеру правочинів та їх
граничної сукупної вартості.
6. Посадові особи товариства, винні
у порушенні порядку вчинення значних
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правочинів, солідарно відповідають за
збитки, заподіяні товариству».
Переходячи до наступної статті Закону, яка регулює досліджувану тему потрібно 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 інший значний правочин від імені товариства на певних умовах, що наданий до
його укладення, здійснення. Схвалення
значного правочину це підтвердження
дійсності уже укладеного договору, реалізованого правочину з порушенням порядку надання згоди на його вчинення,
зокрема шляхом підтвердження раніше
відсутніх повноважень представника, що
виступав від імені товариства.
Саме схвалення значного правочину регулюється статтею 46 Закону, де
вказуються положення тотожні нормам, які регулюють питання вчинення
дій з виходом за межі повноважень чи
без повноважень представником, однак
слід враховувати між органами товариства і товариством немає відносин
представництва.
Окремо постає питання про правові
наслідки укладення значного правочину з порушенням встановленого порядку. Як відзначає Н. А. Сліпенчук, оскільки в законі прямо не передбачена їх недійсність, то їх слід кваліфікувати як
оспорювані [23, c. 186]. Така ж позиція
висловлена Віталієм Смердовим та підтримується нами. Правова норма на
підтвердження даного твердження є ч. 1
ст. 215 ЦКУ, відповідно до якої підставою 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 особи … формується навздогін укладеному
правочину» і у таких випадках «відпо-
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відність волі юридичної особи волевиявленню презюмується, а схвалення є
таким актом, що лише підтверджує виявлену виконавчими органами волю товариства та усувають підстави для по
зову про визнання правочину недійс
ним» [7, с. 120].
На підтвердження такої позиції є і
положення у Постанові Пленуму Вищого господарського суду України
№ 11 «Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними» від 29.05.2013 року, де зазначається, що «вчинення значного правочину виконавчим органом товариства
за відсутності такого рішення є підставою для визнання його недійсним,
якщо правочин не було схвалено в подальшому» [5; 7, с. 121].
Дане питання є особливо важливим,
адже часто постає на практиці, адже
можливість визнання недійсними
значних правочинів та правочинів із заінтересованістю внаслідок порушення
порядку їх укладення дає можливість захистити свої права як товариству, так і
конкретному учаснику (засновнику). Як
наслідок постає питання: хто ж з осіб
може оспорювати такі правочини. Однак, Закон України «Про товариства з
обмеженою та додатковою відповідальністю» відповіді на ці питання не
містить. Для порівняння, первинна редакція ч. 1 ст. 72 Закону України «Про
акціонерні товариства» прямо визначала коло осіб, що мали право на позов
(... товариство або будь-хто з його акціонерів має право вимагати визнання
відповідного правочину судом недійсним), однак на сьогодні чинна редакція вказаного закону подібного не
передбачає.
Загалом можна погодитися, що все
ж існує необхідність доповнення відповідного Закону спеціальною статтею,
яка б чітко встановлювала наслідки
вчинення правочину з порушенням вимог цього закону та осіб наділених правом 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 підставою для оспорювання даного правочину.
Правом звернення до суду з позовом про визнання значного правочину
чи правочину із заінтересованістю недійсним має товариство та будь-хто з
його учасників».
Завершуючи розгляд даного питання, потрібно звернути увагу на положення ч. 3 ст. 98 ЦК України, оскільки
воно має важливе значення при прийнятті рішень щодо укладення правочинів із заінтересованістю, значного
правочину проте не передбачені діючою редакцією Закону України «Про
товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю»: учасник товариства
не має права голосу при прийнятті загальними зборами товариства рішень з
питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством, якщо інше не встановлено законом. Однак це правило не стосується
товариства з одним учасником, а також
варто пам’ятати те, що вказане стосується прийняття рішень лише загальними зборами товариства і не застосовується щодо діяльності інших органів
управління ТОВ.
Проте на практиці не варто допускати можливість існування підстав для визнання значного правочину недійсним.
Так щодо відносин із контрагентом
Канарьова Наталія зазначає, що незалежно від того, грошове чи не грошове
зобов’язання покладається правочином
на товариство, його керівник має довести 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 підтвердження суми предмета значного
правочину та документу, що надає згоду на вчинення значного правочину
(протоколу загальних зборів, рішення
наглядової ради тощо). Саме надання
таких документів потрібно вимагати від
директора чи іншої особи, який виступає від імені ТОВ.
Не варто допускати наявність підстав для оскарження дійсності правочину, і через те, що в разі порушення порядку надання згоди на вчинення значного правочину, взагалі вчинення правочину без отримання згоди, виконання 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 заінтересованістю, вчинений з порушенням
порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює,
змінює, припиняє цивільні права та
обов’язки товариства лише (виділено автором) у разі подальшого схвалення
правочину товариством у порядку,
встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його
вчинення (виділено автором)» [8] .
Також, варто порівняти інститут
значного правочину з іншим спорідненим інститутом — правочинів, щодо
яких є заінтересованість (правочини із
заінтересованістю). Спільною ознакою
даних інститутів є спеціальний порядок
вчинення таких правочинів: необхідність прийняття уповноваженими органами товариства рішення про надання
згоди на їх укладення. Однак метою
правової регламентації значних правочинів було уберегти учасників (засновників) товариства від укладення
різного роду «ризикованих» чи «доленосних» правочинів без їх згоди, то регулювання правочинів із заінтересованістю має дещо інше спрямування —
запобігти конфлікту інтересів учасників
(засновників) ТОВ та його керівництва
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при розпорядженні активами організації, не дозволити укладати правочини в
інтересах лише окремих осіб, а не всіх
учасників товариства [22]. Схожі механізми в окремих західних країнах утворюють інститут фідуціарних зобов’язань як систему правовідносин, що виникають між учасниками (засновниками) та директорами при виконанні
ними свого обов’язку діяти в інтересах
та на благо організації, тому положення
про правочини, щодо яких є заінтересованість, є частиною інституту фідуціарних зобов’язань [20, с. 20].
Правові наслідки вчинення правочинів із заінтересованістю з порушенням встановленого порядку (а саме
можливість їх подальшого схвалення)
врегульовано таким же чином, як це
встановлено для значних правочинів
ТОВ (ст. 46 Закону). Тобто, регулювання значних правочинів та правочинів із
заінтересованістю є схожим, а в деяких
моментах — ідентичним.
Висновки. Значним є правочин,
який має вплив не лише на правові відносини з контрагентами, але й на діяльність самого товариства, на внутрішні
відносини, які визначення напряму
його поточної та довгострокової господарської діяльності:
1) віднесений до даної категорії статутом товариства відповідно до вартісних чи інших критеріїв, визначених
учасниками (засновниками) товариства;
2) вартість предмету яких перевищує 50 відсотків вартості чистих активів
товариства станом на кінець попереднього кварталу.
Отримання згоди на вчинення значного правочину може виглядати так:
уповноважений орган щоразу отримує
згоду на їх вчинення безпосередньо перед укладанням; уповноважений орган
погоджує значні правочини після їх
укладання; уповноважений орган заздалегідь отримує згоду на вчинення
значних правочинів (вказуючи всі істотні умови договору). Запропоновано
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також попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, зокрема для
новостворених товариств.
Також пропонуємо викласти статтю 44 Закону в новій редакції та доповнити Закон новою статтею 46-1 «Недійсність правочинів».
Керівник, має довести свої повноваження щодо вчинення значного правочину шляхом надання примірника статуту чи витягу з нього, бухгалтерської звітності для підтвердження віднесення такого 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 правочинів, щодо яких є заінтересованість
(правочини  із  заінтересованістю),
спільною ознакою є спеціальний порядок вчинення таких правочинів: необхідність прийняття уповноваженими
органами товариства рішення про надання згоди на їх укладення; утворюють інститут фідуціарних зобов’язань.
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Abstract. The article is devoted to the theoretical and legal analysis of issues related to
the range of problems connected with development of such legal model as public associations.
In the scientific work the author makes an analysis of those concepts which are submitted by the leading Ukrainian scholars and concern the formation of civil-law terminology
in general and that is applied to the non-entrepreneurial legal entities, in particular.
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Постановка проблеми. Конституцією України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, гарантується право на свободу об’єднання.
Прогресивним є, що сьогодні ним можуть скористатися не тільки фізичні
особи, але і юридичні особи приватного 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 можуть 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 радянський період про такі широкі рамки
реалізації права на свободу об’єднання
могли тільки мріяти.
У той час свобода на об’єднання
була декларованою, більшість непідприємницьких 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 припиненню державно-кооперативних, кооперативних та інших громадських організацій, які були юридичними особами. Так, згідно з ст. 39 ЦК УРСР перелічені юридичні особи припиняли
свою діяльність на підставах визначених у законі та статутах останніх. Окрім 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 припинялася. Відтак майно громадської організації, що припинялася передавалося
вищестоящим організаціям або відповідному державному органу на громадські потреби [1].
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Натомість у сучасному ЦК України
статті, якими б визначався порядок
припинення досліджуваних юридичних осіб, відсутні. Аналізуючи наведене
можна поставити запитання: «Чи громадські організації того часу мали більшу вагу в суспільстві ніж сучасні їх аналоги?». Очевидно, що відповідь буде
негативною, адже ці об’єднання є невід’ємними учасниками усіх суспільних
відносин, в тому числі і приватноправових. Саме тому вони стають суб’єктами
наукового вивчення, адже якісний і детальний науковий супровід у даному
питанні, безумовно, є необхідним для
забезпечення законних інтересів усіх
зацікавлених осіб.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми. Проблеми реорганізації юрдичнпих осіб в цілому та
непідприємницьких зокрема, були
предметом дослідження багатьох фахівців у сфері цивільного та господарського  права,  зокрема:  С. С. Алєксєєва,
О. А. Беляневич,  В. І. Борисової,
С. М. Братуся, О. М. Вінник, В. П. Грибанова, І. П. Грешникова, А. С. Довгерта,  О. І. Зозуляк,  Н. В. Козлової,
В. В. Кочина, В. М. Кравчука, Н. С. Куз
нєцової, А. Я. Курбатова, Д. С. Лещенка,  В. В. Луця,  Р. А. Майданика,
В. К. Мамутова, О. О. Первомайського,
О. А. Пушкіна, О. О. Сєрової, І. В. Спас и б о - Ф а т є є в о ї ,    Є . О . С у х а н о в а ,
Ю. К. Толстого,  Б. Б. Черепахіна,
Я. М. Шевченко,  В. С. Щербини,
В. Ф. Яковлєва та інших.
Водночас постійні динамічні процеси, що мають місце в Україні, поява нових видів та організаційно-правових
форм непідприємницьких організацій зі
статусом юридичної особи, вимагають
комплексного перегляду сучасної доктрини, чинного законодавства України і
практики його застосування з метою
приведення механізму правової регламентації проблем реорганізації непідприємницьких юридичних осіб у відповідність до сучасних суспільних запитів.
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Формування мети статті. Метою
цієї статті є дослідження порядку та
особливостей припинення громадських об’єднань, яке відбувається шляхом реорганізації у формі перетворення.
Виклад  основного  матеріалу.
Перш за все, слід наголосити на тому,
що повноправними учасниками приватноправових відносин є не будь-які
громадські об’єднання, а тільки ті які володіють статусом юридичної особи.
Тому правовий аналіз процесу реорганізації буде здійснено саме у відношенні 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 цивілістичній літературі, адже певні види громадського об’єднання вправі реорганізовуватися й іншими шляхами. Наприклад, відповідно до ЗУ «Про свободу
совісті та релігійні організації» від
23.04.1991 року реорганізація останніх
може бути здійснена через поділ, злиття та приєднання. Відтак Парута Ю. І.
підкреслювала доцільність закріплення
такого способу припинення громадського об’єднання, як реорганізація, без
уточнення можливих шляхів його
здійснення [3, с. 61].
Власне така пропозиція знайшла відображення у правовому полі, позаяк
26.11.2015 р. ч. 1 ст. 25 ЗУ «Про громадські об’єднання» було змінено відповідним чином. Однак, цією правкою законодавчий орган не поставив крапку в
питанні реорганізації громадських
об’єднань, а навпаки відкрив ще більше
аспектів для здійснення наукового пізнання. Оскільки тепер кількість можливих способів реорганізації змінилася
в сторону їх збільшення. Згідно з ч. 1
ст. 104 ЦК України реорганізація юри-

Погуть О. П.
Окремі аспекти правового регулювання перетворення громадських об’єднань

дичної особи може відбутися шляхом
злиття, приєднання, поділу та перетворення. Даним нормативно-правовим
актом, практично, не надається визначення видів реорганізації, а лише прописується загальний порядок їх здійснення. Виняток становить тільки перетворення, оскільки в ч. 1 ст. 108 ЦК
України закріплено, що перетворенням
юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми.
У національній правовій думці існує
позиція відповідно до якої законодавче
обмеження на перетворення громадських об’єднань в політичні партії і, навпаки, є безпідставним, адже воно необгрунтовано звужує можливості громадських об’єднань, пов’язаних із розпорядженням ними правами, які, зазвичай, має будь-яка інша юридична особа.
Позитивним є те, що це законодавче обмеження уже усунене, оскільки,
після внесення відповідних змін
25.11.2015 р., реорганізація громадського об’єднання може відбуватися будьяким визначеним ЦК України шляхом.
Звісно, при такому перетворенні, повинні бути дотримані певні умови: воно
можливе тільки у відношенні громадських організацій, бо їх засновниками
та членами можуть бути лише фізичні
особи, як і в політичних партіях; статутом громадської організації має регулюватися порядок такого перетворення,
зокрема, має бути визначено мінімальну
кількість голосів для прийняття рішення;
на рівні законодавства повинно бути визначено питання про членів громадської
організації, що не є громадянами України, адже вони не можуть стати членами
політичної партії [4, с. 171].
Приклади аналогічного перетворення можна знайти і в міжнародному
законодавстві. Так, ст. 32 зі значком 1
Закону Латвійської Республіки «Про
громадські об’єднання та асоціації» передбачається можливість перетворення
громадської організації у політичну
партію.

Цією нормою висуваються певні
вимоги до такого перетворення:
1) рішення про перетворення може
прийняти тільки вищий орган управління;
2) за це рішення має проголосувати
не менше як 200 членів організації —
громадян Латвійської Республіки;
3) перетворення повинно бути
здійснено з дотриманням усіх вимог законодавства, яким визначається правове становище політичних партій;
4) новостворена політична партія повинна вказувати в статуті, що вона є правонаступником громадської організації.
Також, при перетворенні громадської організації у політичну партію дозволено зберегти назву і символи відповідної громадської організації. При цьому аналізованим нормативно-правовим
актом допускається можливість перетворення і політичних партій у громадські
організації (вимоги щодо цього аналогічні вимогам перетворення громадської
організації в політичну партію) [5].
У розрізі цього питання варто розглянути такий момент: якщо є неможливим перетворення громадської спілки у політичну партію, через невідповідність суб’єктного складу, то так само,
є неможливим перетворення громадської спілки в громадську організацію з
тих же міркувань. Окрім того, на нашу
думку, інші шляхи реорганізації громадської спілки в громадську організацію
також є неможливим. Ми займаємо таку
позицію з огляду на те, що громадська
спілка не може, ні приєднатися до громадської організації, ні злитися з ним,
позаяк, у будь-якому випадку будуть невідповідності у суб’єктному складі. Така
ж ситуація із громадськими організаціями, проте в них немає суттєвої необхідності для реорганізації в громадські
спілки, адже вони безперешкодно можуть набувати членства в них.
У відношенні реорганізації видів
громадського об’єднання, ми схиляємося до тієї думки, що реорганізація в рам-
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ках однієї організаційно-правової форми має відбуватися без суттєвих обмежень. Звісно, повинні бути дотримані
певні умови, на зразок суб’єктного складу, або щодо перетворення політичних
партій, але загалом така реорганізація
має допускатися. Так, наприклад, громадська організація може безперешкодно приєднатися до благодійного товариства чи навпаки.
Слід звернути увагу і на те, що у сучасній цивілістиці містяться діаметрально протилежні позиції стосовно можливості перетворення непідприємницьких організацій у підприємницькі. Так,
перша група дослідників стверджує, що
таке перетворення є неможливим. Зокрема, до них відноситься Менджул М. В.,
яка пропонуючи внесення змін до ЦК
України, стосовно регулювання особливостей реорганізації, вважає, що необхідно закріпити норму, яка б визначала, що непідприємницьке товариство
не може бути перетворене у підприємницьке 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 іншої організаційно-правової форми, яка
матиме на меті отримання прибутку.
Тобто, у результаті такого перетворення, воно втратить непідприємницький
статус [7, с. 618]. Власне, у даному формулюванні є зерно істини, бо при перетворенні непідприємницької юридичної особи в підприємницьку, так і відбудеться. Проте рішення про перетворення приймають засновники, і обираючи
варіант перетворення у підприємницьку юридичну особу, вони свідомо приймають наслідки, що тягне за собою
обрана опція.
Прибічником цієї позиції є і Літвіна О. Ю., вона стверджує, що «непідприємницький» статус благодійної ор-
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ганізації незважаючи на реорганізацію
повинен залишатися незмінним. На
думку дослідниці, благодійна організація
не може бути реорганізована у юридичну особу, основною метою якої є отримання прибутку для його наступного
розподілу між учасниками [8, с. 12].
Іншу позицію займає Зозуляк О. І.
Науковець веде мову про те, що поступова комерціалізація непідприємницьких юридичних осіб неминуче приведе
до зміни їх правової моделі на підприємницьку юридичну особу у тих організаційно-правових формах, що передбачені 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 правило про можливість реорганізації некомерційної організації, в результаті
якої створюються комерційні організації, і навпаки [10, с. 291].
Деякі дослідники, також, солідаризуються з можливість перетворення непідприємницької юридичної особи в
підприємницьку, але за умови дотримання певних вимог. Наприклад, Кучеренко І. М. допускає таке перетворення,
лише у тому випадку, коли члени непідприємницьких юридичних осіб мають
певні майнові права (право отримання
майна при ліквідації або право на пай
у  непідприємницьких  кооперативах) [11, с. 364]. Тобто, нею виключається можливість перетворення громадського об’єднання в підприємницьку
юридичну особу, позаяк між громадським об’єднанням та його членами відсутній будь-який майновий зв’язок.
Юркевич Ю. М. стверджує, що непідприємницькі юридичні особи можуть бути перетворені у підприємницькі, але не всі. Дослідник переконаний у
тому, що така процедура є можливою
тільки у відношенні тих непідприємницьких юридичних осіб, яким законом надається право на здійснення підприємницької діяльності. Відтак, науко-
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вець пропонує передбачити в ЦК України положення, згідно з яким тільки ті непідприємницькі юридичні особи, яким
законом не заборонено здійснювати підприємницьку діяльність, яка відповідає
меті їх створення та сприяє її досягненню
вправі перетворюватися в підприємницькі юридичні особи [12, с. 174].
Підтримуючи точку зору, згідно з
якою непідприємницькі юридичні особи можуть перетворюватися в підприємницькі, слід вказати, що якщо їм заборонити таку трансформацію, то виходом з
цієї ситуації буде те, що громадські
об’єднання будуть ліквідовуватися. А після ліквідації створюватимуть нову юридичну особу, яка буде підприємницькою. Тобто, так чи інакше, можна знайти вихід із ситуації, але у випадку заборони 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 універсального, а сингулярного правонаступництва
у відношенні окремих видів громадського об’єднання. Зокрема, щодо ре
лігійних та благодійних організацій.
Адже перші володіють культовими спо
рудами, релігійним інвентарем тощо, а
другі акумулюють значні фінансові ресурси у вигляді благодійних грантів та
подарунків, пожертвувань. Таким чином певні об’єкти, що мають релігійне
значення повинні спрямовуватися на
релігійні потреби, а гранти та подарунки на благодійність.
Висновки. Як висновок, можна
констатувати, що до того моменту, коли
юридична особа зможе вільно обирати
спосіб реорганізації, ще потрібно «дійти». 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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