
Глава 3. Питання адаптації законодавства України про захист 
прав споживачів до законодавства Європейського Союзу

Проблема захисту прав споживачів давно набула міжнародного значен
ня. Неоспорюваною є і необхідність особливою адекватного захисту вітчиз
няного споживача в умовах соціально-економічних перетворень, що відбува
ються в країні. Це обумовило наявність в законодавстві визначених регуляти
вних та охоронних норм, спрямованих на захист державою законних інтере
сів споживачів, створення додаткових гарантії здійснення та захисту їх прав.

Водночас практика свідчить, що залишається багато невирішених пи
тань. Серед них слід вказати на незавершеність формування нормативної 
бази, що регулює цю сферу відносин; недостатніми вбачаються заходи, 
здійснювані державою, для забезпечення захисту прав споживачів; в краї
ні відсутні система всеохоплюючої освіти споживачів, незалежна експер
тиза товарів. Це все обумовлює необхідність проведення наукового дослі
дження з метою подолання наявних проблем иравозастосування і теоре
тичного обґрунтування шляхів удосконалення чинного законодавства.

Захист прав споживачів завжди перебував у центрі європейської полі
тики. Починаючи з 1975 р. Європейське Співтовариство розпочало процес 
діяльності з гармонізації законодавства в цьому напрямі окремих держав- 
членів, що було закріплено в Амстердамському договорі. В ст. З «Покра
щення захисту прав споживачів» це формулюється як основне завдання 
Співтовариства, а в ст. 153 Договору регламентуються деталі63.

Європейська політика захисту прав споживачів ставить за мету роз
робку приписів щодо захисту здоров’я та безпеки продукції; забезпечення 
захисту економічних інтересів громадян ЄС, інформування споживачів.

Європейська політика щодо прав споживачів охоплює усе розмаїття 
галузей господарства і зачіпає велику кількість виробництв, включаючи 
такі аспекти як електронні угоди, посилочну торгівлю та продаж через 
розповсюджувачів, здоров’я суспільства, безпека кінцевого продукту.

Організаційні питання захисту споживачів в ЄС з 1999 року нале
жать до компетенції Генеральної Дирекції охорони здоров’я і захисту 
споживачів. Правила прозорості цього відомства дають змогу усім спо
живачам отримати огляд політики в сфері захисту прав споживачів64.

У гравні 2002 р. Єврокомісія розробила і запропонувала Раді ЄС та 
Європарламенту стратегію політики захисту споживача на 2002- 
2006 рр.65, в якій було передбачено такі завдання: досягнення єдиного 
високого рівня захисту споживача в усіх країнах ЄС; ефективна реаліза-

63 ONeill М. The Politics o f European Intégration: A Reader. -  L., N. Y.: Routledge, 
1996.- P .  36.
64 Там само. -  P. 37.
65 Official Journal. -  C 0 1 1 .- 1 7 .  01. 2003. -  C. 1.
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кім правових норм по захисту споживачів; широке залучення громадсь
кії ч об’єднань по захисту прав споживачів в європейську політику.

( )сновні питання, врегульовані на рівні ЄС, стосуються: загальної без
пеки продукції; відповідальності за недоброякісну продукцію; реклами, що 
ши »дні ь в оману, та порівняльної реклами; споживчого кредиту; організова
них турне; зазначення цін на товари, які пропонуються споживачеві; вигля- 
іу (маркування) товару; захисту прав споживачів при укладенні договорів 

німа бізнес-приміщеннями та укладення так званих договорів на відстані; 
»ачисту прав споживачів при наданні фінансових послуг, альтернативних 
і іич обів вирішення спорів, обміну інформацією та ін.

()кремі положення українського законодавства у цій сфері не від- 
іммидають визначеним в ЄС правилам, а окремі види відносин зали
шаються зовсім неврегульованими, що в основному пояснюється роз
ширенням кола послуг та товарів, які пропонуються споживачеві.

Актуальність дослідження питань адаптації правового регулювання 
»ачисту прав споживачів посилюється тим, що ця сфера належить до 
пріоритетних сфер адаптації національного законодавства України до 
іимміодавства Європейського Союзу, включена до змісту Угоди про 
мир і перство та співробітництво між Україною та Європейськими Спів- 
іиішриствами та їх державами-членами (1994 р.), Загальнодержавної 
мрім рами адаптації законодавства України до законодавства Європейсь
кою Союзу, схваленої Законом України від 18 березня 2004 р.66.

Законодавство України у сфері захисту прав споживачів є досить 
ропшненим. Основою захисту прав споживачів є положення Розділу 11 
І оіісіптуції України, яким визначено права, свободи та обов’язки лю
тіш  т а г ромадянина і, зокрема, ч. З ст. 42, де передбачено, що держава 
іичищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю 
продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських
• •ріанізацій споживачів67. Крім того, ст. 50 Конституції України перед
ові лг право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкоду- 
иішни завданої порушенням цього права шкоди; також гарантується
• ірії по вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість хар- 
іміш ч продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення68.

Загальні положення про захист прав споживачів також закріплені в 
Цивільному кодексі України, який містить мінімальний набір правил

///'" /</« хшьнодержавиу програму адаптації законодавства України до законодавч
ім і її)к>ііейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної 
І'т и і У країни. -  2004. - №  29. -  Ст. 367.

конституція України від 28. 06. 1996 р. 11 Відомості Верховної Ради Украї
ни 1096. -  № 3 0 .- С т .  141.

\ і шик Посполітак Р., Херрнфельд X. Захист прав споживачів // Український 
н|міюшш часопис. -  2004. -  № 5 (10). -  С. 130.
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захисту прав споживачів, оскільки регулює договірні питання та ви
значає відповідальність за неналежне виконання зобов’язань69.

Господарський кодекс України70 також містить одну статтю з од
ним дуже загальним положенням про захист прав споживачів, яка по
вторює ст. З Закону України «Про захист прав споживачів»71.

Нова редакція Закону України «Про захист прав споживачів» (далі у цій 
главі -  Закон) покликана привести законодавство України відповідно до ви
мог європейського законодавства, зокрема, у частині виконання зобов’язань 
за УПС щодо адаптації національного законодавства до законодавства держав 
-  членів ЄС, включаючи сферу захисту прав споживачів, забезпечення безпе
ки продукції в процесі її поширення та розміщення на ринку.

Закон закріпив, основні принципи щодо продажу товарів поза торго
вельними або офісними приміщеннями, визначені у Директиві 85/577 
ЄЕС72 від 20 грудня 1985 р. про продаж поза діловими приміщеннями. 
Ст. 12 Закону визначено, що положення цієї статті не застосовуються до 
договорів, укладених поза торговельними або офісними приміщеннями, і 
стосуються: договорів споживчого кредиту; правочинів з нерухомим май
ном; правочинів з цінними паперами; договорів страхування.

У разі реалізації продукції поза торговельними або офісними при
міщеннями продавець (виконавець) зобов’язаний надати споживачеві 
документ, який засвідчує факт укладення договору і є підставою для 
виникнення взаємних прав та обов’язків. У разі розірвання договору, 
укладеного поза торговельними або офісними приміщеннями, споживач 
повинен повідомити продавця (виконавця) про місце, де продукція може 
бути повернена. Будь-які витрати, пов’язані з поверненням продукції, 
покладаються на продавця (виконавця). Продавець (виконавець) пови
нен відшкодувати витрати споживача у зв’язку з поверненням продукції 
(ст. 12 Закону).

У разі розірвання договору, укладеного поза торговельними або офіс
ними приміщеннями, обов’язок споживача зберігати у себе продукцію 
припиняється по закінченні шістдесяти днів після її одержання. Якщо 
продавець (виконавець) не вживає заходів для повернення її собі протягом 
зазначеного періоду, така продукція переходить у власність споживача без 
виникнення зобов’язання з оплати її вартості (ст. 12 Закону)73.

69 Цивільний кодекс України від 16. 01. 2003 р. І І Офіційний вісник України. -  
2 0 0 3 .-№  11. - C t.461.
70 Господарський кодекс України від 16. 01. 2003 р. І І Офіційний вісник Украї
ни. -  2 0 0 3 .-№  11. -  Ст. 462.
71 Про внесення змін до Закону України «Про захист прав споживачів»: Закон Украї
ни від 01. 12. 2005 р. І І Відомості Верховної Ради України. -  2006. -  № 7. -  Ст. 84.
72 0(/їсіаІЛигпаІ.-1 .3 7 2 .- 3 1 .  12. 1 9 8 5 .-Р . 00310033.
73 ггТам само.
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Директива 97/7 ЄЕС74 від 20 травня 1997 р. про угоди, які укладено на 
шж гані, знайшла своє відображення в ст. 13 Закону, що визначає договори, 
нм які не поширюється дія цієї статті, перелік інформації, що повинен надава- 
ііп я сі юживачеві продавцем (виконавцем) перед укладенням договорів, права 
ми н хш’язки продавця (виконавця) та споживача при розірванні договору.

Положення Директиви 1999/44/ЄЕС75 про гарантії відображено у 
. і / Закону та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або 
і прантійної заміни технічно складних побутових товарів, затверджено- 
мі Постановою Кабінету Міністрів України76. Але для повнішого 
і'псування відповідності норм Закону та вказаного Порядку нормам 
Директиви 1999/44/ЄЕС необхідно порівняти ці документи.

Метою Директиви 1999/44/ЄЕС є гармонізація законодавства дер- 
ф. і і і і  членів ЄЄ в цій сфері правовідносин, яка має забезпечити уніфі
кований мінімальний рівень захисту прав споживачів.

Аналіз положень Директиви 1999/44/ЄЕС та норм законодавства країни, 
шнек дуються якості товару та гарантійних зобов’язань (зокрема, преамбули та 
. і / Закону України «Про захист прав споживачів»), свідчить про те, що в ці
лі »му законодавство України в цій сфері відповідає acquis communautaire.

При цьому заслуговують на увагу деякі норми зазначеного Закону Укра
їни, які, порівняно з Директивою, мають забезпечити більш високий ступінь 
».»місту прав споживачів: сфера застосування Закону України «Про захист 
ііран споживачів» відносно гарантійних зобов’язань ширша, ніж сфера засто- 
» у паї и ія Директиви та поширюється як на відносини купівлі-продажу товарів, 
іак і на відносини, пов’язані із наданням послуг та виконанням робіт, 
і у( »'і імами відповідальності у випадку неналежної якості продукції є не тіль- 
н п  іродавець, ж  це визначено в Директиві, а й виробник (виконавець).

І la сьогодні з прийняттям нової редакції Закону ми можемо спостері- 
ініп відображення в українському законодавстві принципів Директиви 
HV r/4/ЄЕС77 від 25 липня 1985 р. щодо зближення законів, підзаконних 
пі адміністративних актів держав-членів стосовно відповідальності за не- 
м кіс му продукцію. Так, ст. 16 Закону визначено, що шкода, завдана жит
ів», здоров’ю або майну споживача дефектною продукцією або продукці- 
» мі неналежної якості, підлягає відшкодуванню в повному обсязі, якщо 
»аміном не передбачено більш високої міри відповідальності.

1 Іраво вимагати відшкодування завданої шкоди визнається за кожним 
і в » і ерпілим споживачем незалежно від того, чи перебував він у договірних

' <)Ц\сіаІ Journal. - L  144. -0 4 .  06. 1997. - Р .  0019-0027.
п ( >ЦісіаІ Journal. — L 171. -  07. 07. 1999. - Р .  0012-0016.
' І Іо/»і<)ок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно 

, мшдііих побутових товарів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 
та  11.04. 2002 р. № 506 // Офіційний вісник України. -  2002. -  № 16. -  Ст. 861.
" Official Journal. - L  3 0 7 .-  12. 11. 1988.- Р .  0 054 -0054 .
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відносинах з виробником (виконавцем, продавцем). Таке право зберігається 
протягом установленого строку служби (строку придатності), а якщо такий 
не встановлено -  протягом десяти років з дати введення в обіг такої проду
кції її виробником. При цьому на такого споживача покладається обов’язок 
довести: 1) наявність шкоди; 2) наявність дефекту в продукції; 3) наявність 
нричинно-наслідкового зв’язку між такими шкодою та дефектом.

Виробник (виконавець) несе відповідальність за шкоду, завдану життю, 
здоров’ю або майну споживача, що виникла у зв’язку з використанням ре
чей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів, пристосувань чи інших 
засобів, необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або надання 
послуг, незалежно від рівня його наукових і технічних знань. Виробник 
(виконавець, продавець) звільняється від відповідальності, якщо доведе, що: 
1) шкоду завдано з вини самого споживача внаслідок порушення ним вста
новлених правил використання, зберігання чи транспортування продукції 
або дії непереборної сили; 2) не вводив продукцію в обіг; 3) дефект у про
дукції виник внаслідок додержання виробником вимог законодавства або 
виконання обов’язкових для нього приписів органів державної влади.

Також у зв’язку із позитивними якісними змінами вітчизняного зако
нодавства ми можемо спостерігати і адаптацію Директиви 88/378/ЄЕС78 від 
З травня 1988 р. щодо зближення законів держав-членів стосовно безпеки 
іграшок. Окрім зазначення в законодавстві вимоги про те, що продукція 
(куди ми можемо віднести й іграшки) повинна бути безпечною (ст. 14 Зако
ну), можна визначити регламентацію цього питання у наказі Державного 
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 
«Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності 
щодо безпеки іграшок»79 від 31 грудня 2003 р. Цей наказ визначає, що вве
дення іграшок в обіг на території України як імпортованих, так і вітчизня
ного виробництва, продаж і безкоштовне поширення дозволяється лише в 
разі встановлення їх безпеки для життя та здоров’я споживачів за умови 
використання за призначенням з урахуванням звичайної поведінки дітей, 
які, як правило, не виявляють такої обережності як дорослі споживачі. Та
кож ним встановлено основні вимоги до безпеки іграшок, вимоги до марку
вання, характеристика можливої небезпеки, пов’язаної із хімічними власти
востями, займистістю, електричними властивостями та напруженістю елек
тричного поля, недотриманням санітарно-гігієнічних вимог, радіоактивніс
тю та відповідальність за порушення норм.

78 ОДісіаІЛитаї. -  С 079. -  ЗО. 03. 2004. -  Р. 0015-0015.
79 Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності 
щодо безпеки іграшок: Наказ Державного комітету України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики від 31.12.2003 р., № 282, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 16. 04. 2004 р. за № 491/9090 // Офіційний вісник 
України. -  2004. -  № 16. -  Ст. 1142.
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Закон України «П ро безпечність та якість харчових продуктів»80 ре- 
іу іти  відносини між  органами виконавчої влади, виробниками, продав- 
ними (постачальниками) та спож ивачами харчових продуктів і визначає 
ні міновий порядок забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, 
пін виробляю ться, перебуваю ть в обігу, імпортую ться, експортую ться.

Зазначений  закон  м істить певні аспекти , визначені в Д ирективі 
ДМН/95/ЄС81 про  загальну  безпеку  продукції, однак н еобхідно  п овн іє
мо впровадити  у  в ітчи зн ян е закон одавство  цей акт ЄС.

Комітетом з питань промислової політики і підприємництва Кабінету 
Міністрів України було внесено на розгляд Верховної Ради України проект 
1»імщу «Про загальну безпеку продукції»82, який має встановити загальні 
ми йди розміщення і пош ирення на ринку безпечної для життя та здоров’я 
нюжмначів продукції та регулю вати відносини між  органами виконавчої 
твіди, виробниками, розповсю джувачами та споживачами продукції.

безпечною  продукцією  визнаю ться будь-які товари, які за звичайних 
умив використання або споживання не становлять небезпеки шкідливого 
виливу на життя і здоров’я споживачів, їх майно та довкілля вважаю ться 
нцнинитними для компетентного та відповідального вибору і такими, що 
ні лі в »відають вимогам захисту ж иття та здоров’я споживачів.

іі ідно з проектом Закону виробник і розповсюджувач зобов’язані розмі
ни ваш на ринку та поширювати лише безпечну продукцію. У законодавчо 
І* і s вкованій сфері продукція вважається безпечною, якщо її безпеку підтвер- 
ин но відповідно до вимог, встановлених законодавством. У законодавчо не 

І* і улмваній сфері продукція вважається безпечною, якщо не доведено інше.
Іл лі. який споживач, який придбав продукцію, але має сумніви щ одо її безпе
ці, мш право звернутися до спеціально уповноваженого органу виконавчої 
•♦лини з проханням про перевірку її безпеки. Він також визначає порядок ви
лучити та відкликання продукції, повноваження спеціально уповноважених 
Ім ний виконавчої влади у  сфері безпеки продукції та відповідальність за 

мируііісння законодавства про загальну безпеку продукції.
Позитивним аспектом є те, що прийняття Закону сприятиме при

мі лічимо українського законодавства у відповідність з нормами Євро
пі in ».кого законодавства відносно забезпечення безпеки продукції в 
притч і ії поширення та розміщення на ринку.

Варто зазначити, щ о чинне законодавство У країни вж е м істить низ- 
м  норм ативно-правових актів, дія яких спрям ована на забезпечення

///** tп-шечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23. 12. 1997 р. 
І" Л Іакону України від 06.09.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. -  

і *т  N" 19. -  Ст. 98; 2005. -  № 50. -  Ст. 533.
I т  іа! Journal. - L  O il. -  15.01.2002. - P. 0004-0017.
// и'мн/юнний ресурс] -  Режим доступу: http://www.rada.gov.ua:8080/pls/z web/ 

мі.рин -I I?id-& pß511-24622.
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безпеки продукції, що поширюється на ринку. Це Закони України «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»83, 
«Про стандартизацію»84, «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, 
знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продук
ції»85 та ін. Тому з метою усунення протиріч між проектом Закону та 
вимогами законодавства щодо безпеки продукції доцільно чітко визна
чити сферу дії майбутнього закону. Зокрема, її недоцільно поширювати 
на харчову продукцію та продовольчу сировину, вимоги щодо безпеки 
якої визначають Закони України «Про безпечність та якість харчових 
продуктів»86, «Про ветеринарну медицину»87, «Про рибу, інші водні 
живі ресурси та харчову продукцію з них»88, «Про молоко та молочні 
продукти»89 та ін. До речі, Директива Ради Європейського парламенту 
та Ради 2001/95/ЕС90 від 3 грудня 2001 р., на підставі якої було розроб
лено цей законопроект, також не поширюється на харчову продукцію та 
продовольчу сировину. Ця сфера у законодавстві ЄС регулюється відпо
відно до Регламенту 178/2002/ЕС91 від 28 січня 2002 р.

Закони України «Про рекламу»92 та «Про захист від недобросовіс
ної конкуренції»93 торкаються майже усіх питань, визначених у Дирек
тиві 84/450/ЄЕС94 від 10 вересня 1984 р. стосовно реклами, що вводить 
в оману (наприклад: поняття реклами, порівняльної реклами, заборони 
незаконної реклами), навіть інколи повніше і детальніше.

83 Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон Украї
ни від 24.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. -1994. -  № 27. -  Ст. 218.
84 Про стандартизацію: Закон України від 17.05.2001 р. // ВВР. -  2001. -  
№ 3 1 .-  Ст. 145.
85 Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше викорис
тання неякісної та небезпечної продукції: Закон України від 14.01. 2000 р. // Відомо
сті Верховної Ради України. -  2000. -  № 12. -  Ст. 95.
86 Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 
23. 12. 1997 р. у ред. Закону України від 06. 09. 2005 р. // Відомості Верховної 
Ради України. -  1 9 9 8 .-№  19.-С т . 98; 2005. -  № 50. -  Ст. 533.
87 Про ветеринарну медицину: Закон України від 25. 06. 1992 р. // Відомості 
Верховної Ради України. -  1992. -  № 36. -  Ст. 531.
88 Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них: Закон України 
від 06. 02. 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. -  2003. -  № 15. -  Ст. 107.
89 Про молоко та молочні продукти: Закон України від 24. 06. 2004 р. // Відо
мості Верховної Ради України. -  2004. -  № 47. -  Ст. 513.
90 Official Journal. - L O l l . -  15.01.2002. -  P. 0004-0017.
91 Official Journal. -  L 060. -  01.03.2002. -  P. 0070-0080.
92 Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 р. у ред. Закону України від 
11. 07. 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. -  1996. -  № 39. -  Ст. 181; 
Офіційний вісник України. -  2003. -  № 38. -  Ст. 2020.
93 Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від
07. 06. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. -  1996. -  № 36. -  Ст. 164.
94 Official Journal. -  L 250. -  19.09.1984. -  P. 0017-0020.
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h прийняттям нової редакції Закону з ’явилась регламентація питань 
і ми до споживчого кредиту (ст. 11), що відповідає вимогам Директиви 
N / 102/СЕС95 від 22 грудня 1986 р. щодо наближення законів, підзаконних і 
•німіністративних положень держав-членів щодо споживчого кредиту та 
імрск гиви 2002/65/ЄС від 23 вересня 2002 р. про дистанційну торгівлю та 

фінансові послуги споживачам96. Законом визначено загальні положення 
щодо порядку укладення договору споживчого кредитування, форми дого
вору, порядку відкликання споживачем своєї згоди на договір, порядку до-
• і рокового повернення кредиту. Очевидно, що спеціального законодавства 
s шн сфері погребує й Україна. Але, незважаючи на досить розвинутий ри
ми к споживчого кредитування, Україна стоїть поки що на самих витоках 
*11» м итого  законодавчого регулювання. Серед національного законодав-
* • на, що регулює порядок отримання споживчого кредиту та інших фінан- 
» ииих послуг, необхідно виділити ЦК України, Закон України «Про захист 
мр.щ споживачів» від 1 грудня 2005 р., Закон України «Про фінансові по- 
» fis і п та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12 липня 
ч к 11 р.1'7, Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил 
м»рі тлі у розстрочку» від 1 липня 1998 р.98, Загальні правила по довгостро
ковому кредитуванню населення на споживчі цілі, затверджені на засіданні 
І Ірпішшня Ощадного банку України від 11 червня 1992 р.99.

( і II Закону України «Про захист прав споживачів» містить перелік ві- 
ІИМОС ІСЙ, які повинні бути повідомлені споживачу у письмовій формі перед 
,«• KUIC н н ям договору про надання споживчого кредиту (мету, для якої спо- 
і имчіїп кредит може бути витрачений; форми його забезпечення; наявні фо
рми к|к‘ди іування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі 
міф u»пов’язаннями споживача; тип відсоткової ставки; суму, на яку кредит 
мі і т ‘ бути виданий; орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги 
і ім|и>рмлення договору про надання кредиту; строк, на який кредит може 
Пупі одержаний; варіанти повернення кредиту та ін.). На відміну від цього 
1111 ч‘к і ива 87/102/ЄЕС містить не загальний перелік відомостей, які має отри- 

м.ни с поживач перед укладенням договору, а ці відомості змінюються і 
ми ініціюються залежно від певного виду кредитування. Наприклад, при на
кипи кредиту в формі авансу на інший поточний рахунок, ніж рахунки кре-

** і >Цп чаї Journal. -  L 278. -  11.10.1988. -  Р. 0033.
(>11 п іч! Journal. -  L 271. -  09.10.2002. -  Р. 16.

4> ІІ/ю фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг: Закон 
• 1- ими від 12.07.2001 р. І І Відомості Верховної Ради України. -  2002. -  № 1. -  Ст. 1. 

и  11/><> ствердження правил торгівлі у розстрочку: Постанова Кабінету Міністрів 
v и І шш и від 01. 07. 1998 р. // Офіційний вісник України. -  1998. - №  27. -  Ст. 45.

і,і. і пі,ні правила по довгостроковому кредитуванню населення на споживчі цілі, 
мнім |»джені на засіданні Правління Ощадного банку України від 11.06. 1992р. 
11 іігмрониий ресурс] -  Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsPlinkl/ 
-.1 I W  06 1 l/an/21/FIN858.html.
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дитних карток, споживач повідомляється додатково до інших відомостей про 
ліміт кредиту за його наявності, про процедуру завершення кредиту.

Також важливим є те, що як і законодавство України (ст. 166, 197 
ЦК України, ч. 8 ст. 11 Закону), Директива 87/102/ЄЕС допускає мож
ливість дострокового виконання споживачем власних зобов’язань за 
кредитною угодою100. Вищевказаною Директивою передбачено, якщо 
права кредитора за кредитною угодою передаються третій особі, спо
живач повинен мати право застосовувати проти тієї третьої особи 
будь-які засоби захисту, які були в його розпорядженні проти початко
вого кредитора, включаючи компенсацію. Така можливість уступки 
кредитором права вимоги третій особі не передбачена у Законі.

До останнього часу спірним залишалось питання щодо можливості 
поширення сфери дії Закону на врегулювання правовідносин, пов’язаних із 
наданням фінансових послуг101. Директива 2002/65/ЄС від 23 вересня 
2002 р. про дистанційну торгівлю та фінансові послуги споживачам визна
чає фінансові послуги як всі види банківських послуг з надання кредиту, зі 
страхування, пенсій, інвестування, платежів. Важливого значення для 
розв’язання цієї проблеми набуває Концепція захисту прав споживачів не- 
банківських фінансових послуг в Україні, схвалена Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 3 вересня 2009 р.102. Одним із основних завдань цієї 
Концепції є внесення змін до актів законодавства з питань надання небанків- 
ських фінансових послуг, зокрема, щодо визначення цивільно-правового 
статусу споживача, вигодонабувача небанківських фінансових послуг, не
справедливих умов договорів про їх надання, уточнення вимог до порядку 
укладення та умов таких договорів, а також забезпечення права споживача -  
фізичної особи на відкликання згоди на укладення договору про надання не
банківських фінансових послуг протягом визначеного строку (поширення на 
нього дії ч. 6 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів»).

Підсумовуючи вищевикладене, робимо висновок, що здебільшого 
новою редакцією Закону втримано усі вимоги законодавства Європейсь
кого Союзу у цій сфері, але більш проблематичним залишається питання 
із дією підзаконних нормативних актів, що суперечать Закону. Прикладом 
можуть слугувати Загальні правила но довгостроковому кредитуванню 
населення на споживчі цілі, затверджені на засіданні Правління Ощадного 
банку України від 11 червня 1992 р. Зміст вищевказаних правил зводиться 
лише до переліку обов’язків споживача при оформленні та видачі креди-

100 Право і політика ЄС у сфері захисту прав споживачів: навчальний посібник. 
-  К.: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2003. -  С. 143.
101 Там само. -  С. 143.
102 Концепція захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг в Україні, 
схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03. 09. 2009 р. // Офіцій
ний вісник України. -  2009. -  № 69. -  Ст. 2388.
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Нм, мри їх погашенні, що повністю суперечить нормам Закону. Так, ст. 5 
Пришиї визначає порядок оформлення і видачі кредитів. Зміст цієї статті 
мнимі ас у переліку документів, які має надати споживач банку, але не вка- 
іу і іься про право споживача на достовірну і повну інформацію про умови 
кредитування, право в односторонньому порядку припиняти договір СПО- 
ф »нічого кредиту без застосування санкцій; право виплати споживчого 
кредиту достроково з оплатою відсотків тільки за фактичне використання 
півдн і у. Натомість, ст. 7, що визначає порядок погашення кредиту, ви
їм. іч,и лише жорсткі санкції щодо споживача, що здійснює розрахунки за 
кргци т и м  зобов’язанням із простроченням строку платежів.

Що стосується цінового регулювання та вимог до нього, встановлених 
Директивою 98/6 ЄЕС103 від 16 лютого 1998 р. про захист прав споживачів 
мри іктановленні ціни на товари, що пропонуються споживачам, то це пи- 
і мі пін досить ретельно визначено у Законі України «Про ціни і ціноутво
рення»104, Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари на
ритого споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресто- 
рлимого господарства, затвердженій наказом Міністерства зовнішніх еко
номні пїх зв’язків і торгівлі України105, та Порядку провадження торговель
ної діяльності та правші торговельного обслуговування населення, затвер- 
ни мою І Іостановою Кабінету Міністрів України106. В цих актах достатньо 

річі лмю визначаються: принципи встановлення та застосування цін і тари
фи» м організація контролю за їх дотриманням, вимоги щодо порядку по- 
мімчеїшя роздрібних цін та товари народного споживання, основні вимоги 
«о і орі о вольного обслуговування громадян.

Д и і хлетива 90/314/ЄЕС107 про туризм врахована в новій редакції Закону 
> і* р* 111111 «Про туризм»108, який торкається не тільки організаційних питань 
•мою шхисту прав споживачів, а й містить низку заходів щодо їх забезпечен- 
мм І лк\ ст. 18 визначає мету державної системи стандартизації, що покликана 
мчи. пий інтереси споживачів і держави з питань безпеки туризму, життя і 
ідпроіГя громадян, охорони майна та довкілля; запобігти реалізації товарів,

"м Пі/и тІ Journal.- С  3 6 5 .-  18.12.1999.- Р. 0002-0002.
"4 ІІ/ю ціни і ціноутворення: Закон Української РСР від 03.12.2000 р. // Відо

мім 11 Верховної Ради УРСР. -  1990. -  № 52. -  Ст. 650.
"" Інструкція про порядок позначення роздрібних цін на товари народного спожи- 
мнни и підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства, 
»ши рджсііа наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України 
нід ІН 0 1. 1997 р. № 2 // Офіційний вісник України. -  1997. -  Числа 1,2,3. -  С. 118.
,,fi ///»м Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного 

мГи ііутонування населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 
11 іім .’006 р. № 833 // Офіційний вісник України. -  2006. - №  25. -  Ст. 1818.
"" і ЧІігшІ Journal. -  L 158. -  23.06.1990. -  Р. 0059-0064
" ,н 9 If а» туризм: Закон України від 15.09.1995 р. у ред. Закону України від 18.11.2003 р. // 
Иимміч її Верховної Ради України.-1995.-№  3 1 .-Ст. 241; 2004.-№  13.-С т. 180.
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робіт, послуг, небезпечних для життя, здоров’я людей, майна і довкілля; гар
монізувати стандарти, норми і правила з міжнародними стандартами, реко
мендаціями, нормами і правилами, що стосуються вимог до об’єктів відвіду
вання і туристичних послуг, взаємодії туроператорів, використання обмеже
них туристичних ресурсів, шості і видів туристичних послуг.

З метою гармонізації законодавства країн -  членів ЄС у сфері застосу
вання заходів судової заборони 19 травня 1998 р. було прийнято Директиву 
Європейського Парламенту та Ради 98/27/ЄС, спрямовану на захист колек
тивних інтересів споживачів у сферах, які регулюються дев’ятьма Директи
вами: про несправедливі умови контрактів; щодо продажу вдома у спожи
вачів; щодо реклами, яка вводить в оману; щодо реклами фармацевтичних 
виробів; щодо реклами на телебаченні; щодо організованого туризму; щодо 
кредиту для споживачів; щодо контрактів, укладених на відстані.

Згідно зі ст. З Директиви держави -  члени ЄС уповноважують су
дові та адміністративні органи за поданням певних установ та органі
зацій, що здійснюють захист прав споживачів, вживати заходів судової 
заборони щодо призупинення дій, які суперечать вимогам, встановле
ним згаданими Директивами. Як правило, суд розглядає такі справи та 
застосовує відповідні заходи в терміновому порядку.

Директива також містить ряд положень, які надають уповноваженим 
органам право звертатися до суду як у власній країні, так і у будь-якій іншій 
державі -  члені ЄС.

Українське законодавство містить у повному обсязі аналогічні положення: 
це ст. 5,23,26 Закону України «Про захист прав споживачів», а також затвердже
ні Постановою Верховної Ради України від 25 січня 1995 р. № 26/95-вр109 Поло
ження про порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торі і- 
влі, громадського харчування та послуг, які систематично реалізують неякісні 
товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та 
транспоріування товарів, Положення про порядок вилучення неякісних товарів, 
докуменлів та інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів, 
Положення про порядок припинення (заборони) господарюючими суб’єктами 
відвантаження, реалізації (продажу) та виробництва товарів, виконання робіт і 
надання послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів тощо.

Процес адаптації національного законодавства до законодавства Євро
пейського Союзу у сфері захисту прав споживачів дає позитивні результати, 
про що свідчить нова редакція Закону України «Про захист прав споживачів»,1 
норми якого відповідають положенням низки Директив у цій сфері. Водночас І 
існує ще низка проблем, що потребують вирішення, положення ряду актів! 
Європейського Союзу потребують впровадження у вітчизняне законодавство. |

109 Про затвердження положень щодо захисту прав споживачів: Постанова Верховної Ради1 
У країни від 25.01 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. -1995. -№  5. -  Ст. 34.
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Водночас з ноюю редакцією Закону існують певні проблеми. Так, Закон 
Мфіниг терміни, використання яких в практичній діяльності суб’єкіів господа- 
I мі иші п ія, споживачів, а також державних органів може призводити до неодно- 
нііі'іііоіо тлумачення, у тому числі при розгляді та вирішенні спорів юрисдик- 
і ні 11 н і ми органами. Наприклад, визначення поняггя «підприємницька 
мрпмика» через рекламну діяльність є некоректним, оскільки є більш 
ширшим поняттям. Це поняття доцільно визначити як сукупність звича- 
ін лі нового обороту, які, зокрема, будуть включати рекламування товару 
» метою його реалізації. Щодо визначення поняття «свідомий вибір спо- 
« иилчл», то з метою недопущення фактів необгрунтованого притягнення 
» у Гм ктів господарювання, що виробляють або надають товар (роботи, 
МІН луги), необхідно визначити чіткі критерії оцінки свідомого вибору .

Іііппачення деяких інших термінів не узгоджується з визначеннями, 
нф* всгамовленими законами України. Зокрема, визначення терміна 
••введення в обіг» конфліктує з визначенням терміна «введення продук
ції и обіг», що міститься у Законі України «Про вилучення з обігу, пере
їм »оку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та 
їм (н-шечної продукції»; визначення терміна «виробник» відрізняється 
ніл аналогічного визначення, встановленого Законом України «Про гіід- 
іімрджепня відповідності»; визначення терміна «фінансовий посеред
ині»" не узгоджується з визначенням терміна «фінансове посередницт- 
..... , встановленого Господарським кодексом України; визначення тер
міни «кредитний договір» суперечить визначенню аналогічного терміна, 
м* і а мовленого Цивільним кодексом України тощо.

І лкож потребують доопрацювання визначення термінів, що вводяться до 
чиї ніщо законодавства вперше і містять неоднозначні, інколи некоректні по
їм фічній: «суттєвий вплив на економічну поведінку споживача», «неналеж
ним пилив», «договір, укладений поза торгівельними або діловими примі- 
ні» нними», «договір, укладений на відстані», «засоби дистанційного зв’язку».

( ) і же, політика і практика ЄС у сфері захисту прав споживачів мають 
нн кінчений історико-правовий досвід; створена визначена нормативна база, 
її«і ииражається в програмних документах його органів, що відображають 
• и нмнні принципи політики захисту інтересів споживачів на рівні держав-  
ч-мти ЄЄ. Безумовно, правові норми ЄС, присвячені захисту прав спожи- 
нлчіи, вплинули на становлення й удосконалення законодавства України 
ній їм захисту прав споживачів. Законодавство України в цій сфері певною 
мірок» відповідає acquis communautaire, однак ще потребують розробки 
mkjk’mi питання правового регулювання захисту прав споживачів, які б реа- 
іі,ім » іахпсгили споживача та працювали на практиці.

1,1 Двн . напр.: Проблемні питання Закону України «Про захист прав спожива
чів» (редакція Держстандарт) // Бізнес. -  2004. -№  42 .-18  жовтня.
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Глава 4. Окремі аспекти адаптації законодавства України про 
захист власності до законодавства Європейського Союзу у сфері 

корпоративних відносин

Питання захисту власності у праві Європейського Союзу не віднайшло 
свого детального відпрацювання. З усіх чинних актів ЄС лише деякі згаду
ють загалом про власність в аспекті промислової власності або ж в контекс
ті права компаній на капітал та його переміщення. Очевидно, це пов’язано з 
більш загальним характером правового регулювання актів ЄС. Адже ними 
встановлюються лише принципи регулювання, основні напрями, які в по
дальшому повинні віднайти своє відображення у праві окремих держав - 
членів ЄС. Детальне ж врегулювання захисту права власності як компаній, 
так і окремих фізичних осіб віднесено до компетенції національних держав.

Проте аналіз деяких актів ЄС надає змоіу зазначити, що положення, при
свячені праву власності, які містяться в останніх, мають визначальний харак- 
тер і суттєво впливають на порядок створення, функціонування та припинен
ня компаній на рівні Європейського Союзу. При цьому метою актів ЄС у цій 
сфері є гармонізація національних законодавств через призму встановлення 
єдиних систем захисту прав суб’єктів -  акціонерів та засновників компаній.

Так, у ст. 48 Договору про заснування Європейського Співтовари
ства передбачено, що компанії чи фірми, які створено відповідно до 
закону держави-члена і мають власний зареєстрований офіс, центра
льну адміністрацію або основне місце підприємницької діяльності в 
межах Співтовариства отримують такі ж повноваження, як і фізичні 
особи цієї держави. При цьому під «компаніями» чи «фірмами» розу
міються ті компанії і фірми, що діють на основі цивільного чи комер
ційного права, включаючи кооперативні товариства та інші юридичні 
особи, що підлягають регулюванню в рамках приватного чи публічно
го права, за винятком неприбуткових товариств.

Як видно з цієї норми, питання створення, а, відповідно, і формування 
статутних фондів компаній має визначатись законом держ ави-члена  
Європейського Співтовариства. Водночас низка Директив, прийнятих на 
розвиток окремих норм зазначеного Договору, містить доволі конкретні 
вимоги щодо формування власного капіталу юридичними особами та йо
го захисту. Таких директив є близько десяти, серед яких, наприклад:

— Перша Директива Ради 68/151/ЄЕС від 9 травня 1968 р. щодо ко
ординації заходів безпеки для захисту часток учасників та інших осіб, 
які вимагаються державами-членами від компаній у значенні другого 
параграфа ст. 58 Договору з метою встановлення еквівалентних захо
дів безпеки на всій території Співтовариства;

-  Третя Директива Ради 78/855/ЄЕС від 9 жовтня 1978 р., що ґрун
тується на ст. 54 параграфа 3 пункту g Договору та стосується злиття 
публічних акціонерних компаній;
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Шоста Директива Ради 82/891/ЄЕС від 17 грудня 1982 року, що 
і рун гуп ься на ст. 54 параграфа 3 пункту g Договору і стосується поді- 
и м\(»нічних акціонерних компаній.

( )днак найбільш значущою та концептуально утворюючою є Друга ди- 
ціна111, яка була прийнята в 1976 р. На відміну від Першої Директиви Ди- 

I* м мил 1976 року поширюється лише на акціонерні компанії, акції яких мо-
* у 11« перебувати у вільному обігу. У роз’ясненнях Комісії, які містилися у
* і| м н і-11 Директиви щодо сфери її дії, зазначено, що: «акціонерна компанія є 
имиїомічно найбільш значимою організаційно-правовою формою і частіше за 
ж »-• шікорисювується підприємцями для діяльності за межами національних 
н*|і нпіііі. Крім того, акціонерні компанії є найбільш складними з точки зору 
міниш конс ірукціями, тому, досягнувши гармонії в цій сфері, набагато легше 
Пу ції IIІК»дальшому поширити її й на інші організаційно-правові форми» .

( к мовною метою Другої директиви було забезпечення захисту ак- 
м(мім |чв і кредиторів цих компаній. Для цього в ній передбачено по
їм і інші стосовно доступу до інформації про капітал компанії, норми, 
и*нми встановлено мінімальний розмір такого капіталу, а також захо
пи необхідні для підтримання капіталу на початковому рівні з дотри
мав мі им інтересів кредиторів та акціонерів. Потрібно сказати, що Друга 
нфеминл закріпила систему твердого капіталу, яка до її прийняття 

пущі характерною лише деяким державам-членам, норми про мініма- 
ннінн капітал містились у законодавствах Німеччини, Франції, Італії, 
ми вінк існували країни, де жорстких вимог до мінімального статутного 
фнмду не встановлювалось: Бельгія та Нідерланди. Водночас, незва- 
фнмічи на відсутність законодавчих положень, практика відпрацювала 
ніИ підхід. Так, у законодавстві Люксембургу, де немає вимог до капі- 

іиму » інорюваних акціонерних компаній, існують норми про те, що 
> м >м н п засновників повинен вкласти при створенні товариства не 
мі міме 50 франків, і таких засновників повинно бути як мінімум сім.

ІІиюмість у країнах англосаксонської правової системи практика
....... . ІШИ акціонерних компаній з номінальним статутним капіталом
Пупи майже загальним правилом. Так, у Великій Британії могла ство- 
!<н»ініі ись компанія двома чи трьома засновниками, при чому кожен з 
ми і міі підписатися на одну акцію вартістю 1 фунт стерлінгів, не 
мі на чуючи її до моменту створення компанії113. Оплата могла бути як

" 7/ч . » / Директива Ради 77/91/ЄЕС від 13 грудня 1976 року для координації за
їм мнч приписів, які в державах-учасницях адресовані компаніям в сенсі абз. 2 
, ін Дні опору в інтересах учасників компаній і третіх осіб стосовно створення 

зніініеріїої компанії, а також збереження і зміни розміру його капіталу, з метою 
.... мі іп ним рівноцінності цих приписів // Вісник ЄС. -  № L 26. -  С. 1.
ЧИ І >///< A.v (Bundestags-Drucksachen). -  6/595. -  S. 9. 

м / Na /і л І .egal Capital in Private Companies in Great Britain // AG. -  1998. -  S. 346-347.
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у грошовій, так і в натуральній формі протягом розумного строку. Та 
кий підхід, вочевидь, давав змогу зловживати засновникам своїми пра 
вами стосовно кредиторів та акціонерів. Тому прийняття Другої диро 
ктиви саме після вступу до ЄС Великої Британії, Ірландії та Данії бул  ̂
досить потрібним та вагомим внеском у процес уніфікації правової 
регулювання захисту прав акціонерів та його деталізації на рівні ЄС. |

Відповідно до ст. 6 Другої директиви закони держав-членів повин^ 
встановлювати вимоги, за якими компанії для того, щоб отримати дозві 
на здійснення діяльності, повинні мати підписаний капітал у сумі, еквіва 
лентній не меншу, ніж 25 тис. євро за курсом, визначеним на день ство 
рення компанії. Якщо еквівалент розрахункової одиниці ЄС в націоналі 
ній валюті змінено так, що розмір мінімального капіталу в національні 
валюті менший 22,5 тис. євро протягом одного року, Європейська Комісі 
повинна повідомити, щоб держава, де має місце така ситуація, змінил 
законодавство в контексті вимоги ч. 1 ст. 6 Директиви. Еквівалент, всті 
новлений у вказаній статті, переглядається Єврокомісією кожні 5 років.

Стосовно зазначеної суми власного статутного капіталу акціонера 
компанії потрібно зазначити, що 25 тис. євро є мінімальним розміром, 
відтак, у законодавствах держав-членів ЄС може встановлюватись біш 
ший розмір. Сучасна практика регулювання створення акціонерних компа 
ній свідчить, що у законодавстві багатьох держав ЄС встановлюють біль 
ший розмір мінімального статутного капіталу. Так, у Франції передбачені 
1500 тис. франків, якщо компанія здійснює публічну підписку на акції, 
250 тис. франків, якщо публічна підписка не проводиться. Для окремих ви 
дів акціонерних компаній встановлено спеціальні вимоги щодо мінімально 
го розміру капіталу. Так, відповідно до ст. 323 Страхового кодексу Фран 
ції114 залежно від виду страхування, що здійснюється страховою компаніє« 
у формі акціонерної компанії, передбачається розмір статутного капітал; 
від 3 до 5 млн. франків. Для заснування банку такий розмір становиті 
15 млн. франків. У Великій Британії розмір капіталу акціонерної компані 
становить 50 тис. фунтів стерлінгів (ст. 11, ст. 118 (1) Акта про компанії115; 
Схожа норма міститься й у законодавстві Німеччини, де у ст. 7 Закону пр< 
акціонерні компанії116 встановлено мінімальний розмір статугного капіталу 
який повинен становити не менше, ніж 50 тис. євро.

France insurance code (Legislative part) // [Електронний ресурс]. -  Режим доступу 
http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/code_assu_textE.htm#Section%20I :%2 
0General%20rules.
115 Companies Act 1989 // [Електронний ресурс]. -  Режим доступу 
http://www.england-legislation.hmso.gov.uk/acts/actsl989/ukpga_19890040_en_l.
116 Закон об акционерных обществах от 6 сентября 1965 г. // Торговое уложение Гер
мании. Закон об акционерных обществах с ограниченной ответственностью. Закон < 
производственных и хозяйских кооперативах = Deutsches Handelsgesetzbuch
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V тічизняному законодавстві мінімальний розмір статутного фонду 
, ніш>міііь суму, еквівалентну не менше, ніж 1250 мінімальних заробітних 
Н ІМІ (Ч І СІ. 24 Закону України «Про господарські товариства»), виходячи 
і І . І.Піки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення акціоне
рним» іоиариства, що станом на жовтень 2009 року становить 

і мс. і рн. (60,987 тис. євро). Водночас з листопада цього року та січня 
ми« іуііноіо ця сума збільшується відповідно до 812,5 тис. ірн. 
МЛ У-’ НІС. євро)117. Як ВИДНО 3 наведених цифр протягом семи МІСЯЦІВ ВИ

Н Н І  П м» мінімального розміру статутного капіталу зростуть і ця сума збіль
шим.» н майже на 5,5 тис. євро за умови стабільності курсу євро в межах 
і • І Лз ірн. за 1 євро. Вбачається, що такий стан не є нормою, оскільки не 
=» к н ни і но відображає обсяг обігу капіталу в Україні та країнах Європи. Тим 
гіиі.иіє, якщо, з одного боку, порівняти рівень ВВП в Україні та в країнах 
і И|И»НН. а і іншого -  мінімальні розміри статутного капіталу, про які йшло- 
. и нише, можна припустити, що розмір, встановлений ч. 4 ст. 24 Закону 
> • і мши «І Іро господарські товариства», є надто високим. Слід зазначити, що 
ней мі пні |юзмір був встановлений ще у 1993 році, коли мінімальна заробітна 
11 ?§*і і и і іаповила 60 000 крб. (близько 0,6 грн.). Очевидно, що на той час такий 
І«*імір (идьш-менш адекватно відображав існуючу ситуацію. Сьогодні ж на 
і|міні і м н і німої о зростання рівня мінімальної заробітної плати і, відповідно, 
,|м* і ні ній номінального капіталу акціонерного товариства ми наздогнали за 
ним иоіипннком країни Європи (а деяких, навіть, випередили, наприклад, 
І іім» ччииу), при тому, що загальний рівень життя та фінансового добробугу у 
, *, НІ нм І ш залишається набагато нижчий порівняно з європейським.

Дні під зарубіжних країн свідчить, що подібні показники традицій
ні» іінрпжаються в національних валютах, і дані розміри час від часу 
зіпни переглядаються. В Законі України «Про акціонерні товариства» 
и»» рг но норму щодо розміру мінімального статутного фонду, який 
нмминічі становити 1250 мінімальних заробітних плат, виходячи із ста
нин мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєст- 
,ммн і акціонерного товариства (ч. 1 ст. 14 цього Закону).

І»»му в аспекті приведення національного законодавства відповід
ні» ми економічної ситуації у країні та права СС положення ч. 4 ст. 24

\И» nju M is, ( îmbHGesetz, Genossenschaftsgesetz: пер. с нем. / [сост. В. Бергман; пер. с 
її» і)і і А Дубовицкая].-М.: Волтере Клувер, 2 0 0 5 .-С. 328.
1 (h, ,(„<)но до ст. 2 Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму та

мінімії'іі.ііої заробітної плати» розмір мінімальної заробітної плати встановлено у 
і ни и « розмірах з 1 листопада 2009 року -  744 гривні, з 1 січня 2010 року -  
ініЧ • рішені., з 1 квітня -  884 гривні, з 1 липня -  888 гривень, з 1 жовтня -  
з і і’ 11 мни мі., З 1 грудня -  922 гривні (Про встановлення прожиткового мінімуму та 
MlielMiiin.il«»/-заробітної плати: Закон України від 20 жовтня 2009 року, № 1646-VI // 
І.Мім VhpaïHH. 2 0 0 9 .-№ 2 0 8 .-4 листопада).
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Закону України «Про господарські товариства» мають бути перегляну 
ті з урахуванням наведених пропозицій.

Водночас, яке б формулювання чи розмір не використовувався у закон 
це не впливає на саму сутність статутного капіталу, який за своєю приро 
дою є первинною власністю компанії, яка дає змогу розпочати діяльність ТІ 
забезпечити права акціонерів та кредиторів. Практика законодавчого реї у 
лювання свідчить, що засновники після внесення активів втрачають праві 
власності на них. Законним та повноцінним власником стає товариство і ц< 
стосується не тільки акціонерних товариств, а більшості організаційно 
правових форм юридичних осіб приватного права.

У праві ЄС порядок внесення передбачено в ч. 2 ст. 9 зазначеної вищі 
Директиви. По-перше, при створені компанії всі її акції повинні бути роз 
міщені серед засновників, які стають їх власниками. По-друге, не менш 
25 % капіталу повинно бути оплачено самими засновниками до момент 
створення компанії чи отримання ліцензії на здійснення діяльності (аналог 
чна норма міститься і в українському законодавстві). По-третє, якщо оплат 
здійснюється шляхом внесення майна, воно повинно бути оціїїене у грошо 
вій формі. Не допускається внесення вкладів послугами чи роботами, оскі 
льки їх вартість важко визначити. Слід зазначити, що правило про 25 °/ 
капіталу не є імперативним і, так само, як і норма про мінімальний розмі| 
статутного фонду, може бути зміїїене у національних гіравопорядках.

Необхідно зазначити, що в праві ЄС встановлено дещо різні правові ро 
жими активів, виражених у ірошовій та натуральній формах. Так, якщо вно 
сок має натуральну форму, він повинен бути оцінений одним чи декільком! 
незалежними оцінювачами, у висновку яких повинна міститись інформації 
про кожний із внесків, методи їх оцінки, обороноздатність та відповіднісп 
вартості заявленій сумі тощо. Вказані відомості, як і самі відомості про сплат] 
акцій, повинні бути опубліковані в порядку, встановленому національним! 
законодавствами та ст. З Директиви 68/151/ЄЕС (Перша директива).

При цьому обов’язковою вимогою Другої директиви є необхідність за 
вершити внесення активів у матеріальній формі протягом п’яти років з мо 
менту створення акціонерної компанії. Остання вимога знайшла своє відо 
браженпя у ст. 36 «а» Закону про акціонерні компанії Німеччини, де, зокрс- 
ма, вказано, що у разі, коли зобов’язання особи полягає в переданні компа 
нії певного майна, то його виконання повинно бути здійснене протягоіу 
п’яти років. Аналогічні норми містяться у Французькому торговельному 
кодексі та англійському Акті про компанії. У свою чергу, в ст. 28 -  33 Зако
ну України «Про господарські товариства» оперують терміном «оплата^ 
що дає змогу припустити виключно грошову форму оплати вартості акцій, 
Натомість, у ч. 1 ст. 11 Закону України «Про акціонерні товариства» перед
бачено можливість здійснення оплати вартості акцій грошима або майном, 
майновими і немайновими правами, що мають оціїжу, пінними паперами

і поритих емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та 
ні їм 0ііні) І вартість такого внеску повинна дорівнювати ринковій і піддягає 
и і ін рдженню наглядовою радою акціонерного товариства.

V Директиві 1976 р. містяться і правила стосовно випуску та гіри- 
іПніши имасних акцій самою акціонерною компанією. Статтею 18 вказа

ним» он їм встановлено заборону придбання власних акцій при їх пер-
......11 »му розміщенні, що є гарантією прав акціонерів. Як зазначає Кріс-
* ми 111 парі ц така заборона зорієнтована, перш за все, на англосаксонське 
мрини" і покликана запобігти ситуації, коли акціонерна компанія вже 
мри іш купанні є власним акціонером. Розміщення акцій при створенні 
иімийміі сприяє виникненню обов’язку у осіб, які підписалися на ці ак- 
мн що ьібезпечує залучення компанією додаткового капіталу, необхід
ним' мни здійснення господарської діяльності. Якщо ж компанія сама 
ні ним у< ікси на свої акції, то вона стає одночасно і своїм кредитором і 
мнрй<иим>м, тому оплатити акції вона може тільки з наявних активів. У 

іу зі. ід 11 реального надходження капіталу не відбувається119.
Мілію ж  творити про викуп власних акцій у акціонерів, то за умови до- 

ірнміиіин встановленого Директивою порядку такий механізм допускаєть-
* Ц і м і и,оі о, і іерш за все, погрібно прийняти рішення на зборах акціонерів, 

н иймму обов’язково вказати строки і умови такого придбання, а, особливо, 
мим ммпііьііу кількість акцій, які будуть викуплені, і тривалість періоду, 
*•)*• 11 ні иМ якого дозвіл буде дійсним, але не більше 18 місяців. Ще однією 
і мнимій викупу є правило, за яким акціонерною компанією може бути ви
мін* ми акції, вартість яких не повинна перевищувати 10% статутного ка- 
мії и і \ , 111 >і і ці .ому викупленими можуть бути тільки повністю ошіачені ак- 
чіі М її мої в стосовно викупу акцій має більш декларативний характер і по
пи >и \ і йму, що придбання акцій не повинно призводити до того, що вар- 
м» п чім піч активів компанії стане меншою розміру статутного капіталу і 
|нщ ми, піи піл пі за якими заборонені законом чи статутом компанії.

І Імпм/мзіия Другої директиви та практику її застосування було врахо
вані. m j .ii прийнятті інших актів ЄС. Зокрема, схожі норми знаходимо в Ста- 
і,м  і ироікїіської компанії120 від 8 жовтня 2001р. Так, передбачено, що 
мімініїїін може здійснювати свою діяльність в межах території Співтовари-

♦ им , формі компанії з обмеженою відповідальністю, капітал якої повинен

9 1 .ви пінське право сповідувало принцип повної заборони викупу (набут
ії кмміїіінн іо власних акцій. Дана заборона, вперше сформульована у Trevor v 
Ійіівоч/і (ІКНУ), існувала майже сто років -  до прийняття у 1981 року нового 
м*м|иіі!» . А» і більш детально див.: КибенкоЕ. Р. Корпоративное право Великобри- 
йммм Іимиюд.ііельство. Прецеденты. Комментарии. -  К., 2003. -С . 158- 163. 

і /іи .і/ ( і ( Europäisches Gesellschaftsrecht. -  Baden-Baden, 2000. -  S. 381. 
hthth /»>/ a European company // [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 

«»,. ні і и 11 cdii/8562/01/3 1735055261568_l.pdf.
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бути поділений на акції. При цьому мінімальний розмір статутного фоцд 
повинен становити не менше 120 тис. евро. У Статуті, так само як і у Друг 
директиві, вирішене питання про можливість внесення майна в рахуно 
оплати акцій та його попередню оцінку незалежними експертами.

Варто зазначити, що питання захисту права власності компаній пере; 
бачено також і у Третій директиві від 9 жовтня 1978 року в частині злит 
компаній. Зокрема, Директива регулює так звані формальні злиття акціоні 
рних компаній, характерними рисами яких є: передання усіх активів і пасі 
вів однієї чи іншої компанії в обмін на акції останньої; припинення ж  міні 
мум однієї компанії з числа тих, які беруть участь у злитті. Система захисі 
майнових прав акціонерів і кредиторів виглядає за Директивою так. По п< 
рше, рішення про злитгя приймається загальними зборами акціонерів. П< 
друге, неодмінною умовою прийняття рішення на зборах є попередньо пі/ 
готовлений і доведений до відома акціонерів план злиття. По-третє, пла 
злиття передається на оцінку незалежних експертів, за наслідками ж о ї акц 
онерам надається звіт про справедливість та вигідність (невигідність) зі 
пропонованої схеми трансформації капіталу.

Таким чином, питанням захисту власності компаній в праві Європейської 
Союзу присвячено загальні положення стосовно формування статутного кап 
талу, його збільшення, недопущення обмеження прав акціонерів та прав самі 
компанії, переходу капіталу. Незважаючи на це, цього достатньо для гіроведеї 
ня порівняння відповідних норм в праві ЄС та України, що сприятиме визні 
ченню основних напрямів адаптації, що стосується статутного капіталу акції 
нерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, правил його фор 
мування, зміни, порядку і розмірів акцій, які можуть бути викуплені.
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РОЗДІЛ II
ІІІ'ЛІІОШ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ 

В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА УКРАЇНІ

І інші І. Правові механізми забезпечення економічних 
Ін іересів Європейського Союзу в умовах глобалізації

М у монах глобальни х тран сф орм ац ій , які характеризую ться  п ере
т н і м  піл гсопол іти чно ї до геоекон ом ічн о ї п арадигм и  св ітового  розви 
н у  Vнріїша погребує ф орм уван н я якісно  ін ш о ї економ ічно ї політики ,
н» і.........  напрям и, м ож ливості та  м еж і реал ізац ії якої, значною  мірою ,

- мі ні ш иються зовн іш н ім и  чинникам и .
V /ціпому контексті для наш ої держ ави важ ливим є визначення стра

ми ічннч пріоритетів зовніш ньоекономічної політики Європейського С о
нм-, і ,і 11 |мінових механізмів, які ним переваж но застосовую ться для забез- 
мн'мчиїи інтересів як країн-членів, так  і суб ’єктів п ідприємництва в цій
* фі |*І їмо орі анічно охоплю є відповідні механізми їх охорони і захисту.

І Ін сучасному егапі стає очевидною нездатність ЄС досягти у повному об- 
. т і  пі п, икі визначені Лісабонською стратегією, зокрема, стати до 2010 року 
іній »iih.hi конкурентоспроможною та динамічною в світі економікою, що лише 
ні. м иио І юиснкхться сучасними кризовими процесами та явищами.

Инчо їнчи з того , щ о геоекон ом ічн ий  код Є вроп ейського  С ою зу 
і. н рмніовшімй ран іш е сф орм овани м и  в субрегіональн ом у та  транере- 

ним.он.мому вим ірі в ідн оси нам и  у торговельн ій , ф інансовій , ін н ова
ційнії і «‘м іологічн ій  сф ерах , Є вроп ейська К ом ісія  докладає значних 
п н і  и. лих ои ги м ізац ії правових  м ехан ізм ів  на багатосторон ньом у  та 
м«и. іороіим.ому р івн і у сф ері, н асам п еред, зовн іш н ьо ї торгівлі.

її умовах глобалізац ії б ізн ес-стратегії багатьох  європ ейськи х ком- 
іиіііШ п ередбачаю ть розм іщ ен н я  виробни цтва окрем их ком понентів
* мнимих товарів у р ізни х  країнах , щ о п ородж ує як  нові м ож ливості, 
ом. і |пі піки, а також  сп еци ф ічн і проблем и  для  ЄС, у том у  числі п раво 
вій«* парик і еру, як це м ає м ісце, наприклад , при зд ійсненн і європ ейсь
кими ком паніям и  дем п ін гового  ім порту  на сп ільний  ри нок  ЄС.

Минених однієї із клю чових концептуальних засад зовніш ньої економі-
* ..і нош піки Європейського Сою зу -  забезпечити доступ європейських
. Н» * кпи підприємництва на перспективні ринки товарів, послуг, енергоре- 
. , | *. пі «а одночасного утримання від вжиття країнами-членами протекціоні- 
. и і,міч іаходів для збереження досягнутого рівня відкритості для інозем
ній « уо'і м  ів зовніш ньоекономічної діяльності -  передбачає активне вико- 
, мі. іншій правового інструментарію  спільної торговельної політики, певний 
н і м и м  якої іііщіягає подальш ому розгляду в частині усунення торговель
ній нар і рів, застосування антидемпінгових, компенсаційних та захисних 
м «тлій, у тому числі суб’єктами малого та середнього бізнесу тощо.
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