
IIOCHi;L ЧС Н Н}І і (або) іLСрЖа ННі і1 ре єс тра ІІіЇ, у TOVI у Ч ИСJІі J(O І 'О НОрИ HiJ(HOCHO 

ІІіННОІ"О \Шtіна, 3ПЩ<І l\P)TOI'O 3 ІІОJ\РУЖЖ}І \1аЄ бути ІІОіШНа обон\І3КОНО 

ІІИСh\ЮНО. У НИІІа;LІ<у, ИКІІ~О J(OІXmip 110Трс6ує НОТаріШІhНОП) ІІОСНіJ(ЧСН

НЯ і (або) державної реєстрації така згода повинна бути нотаріа.rrьно 

засві.ачена. 
Таки~t чшю~t, ві.ачужеппя частки у статутпо~tу капіта.1і Тоnариства 

с nідчужешrя~t nк.1аду у nиг.lяJ:і грошових коштіn. З ypaxynaшrя~t поло

жень ст. ст. 60, 69 Сімейного кодексу України. ч.ч. 2, 3 ст. 325, ч. 3 ст. 368 
ІlиніJІhНОП) ко;(сксу України частка н статутноVІу каІІітшІі Тонариетна 

OJ(HOI'O 3 ІІОJ\РУЖЖ}І Е ЇХ СІІіJІhНОЮ суміСНОЮ Н.·ІаСНіСТЮ, C<l\1C ТОМУ ЇЇ Ні.іL

ЧуЖеННЯ без зго.аи другого з по.аружжя є підставою .а .. 1я визнання не
J:ійсним J:оговору купів.1і-про.аажу uієї частки віJ:повідно до статті 65 
Сі:v~ейного Ко.аексу України. 

ВОРОНІНА Н. В. 

НапіошLtЬІІИЙ універентет <•О;:J:еська юри;::rичпа ака;:J:е:-.rія», 

;ІОІLеНТ кафе1 Ір11ІlИНЇJІhНОІ'О Іlpd.H<l, Кd.Н;І~І)(<ІТ ЮрИ.·(І1ЧНІ1Х наук 

ЩОДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРАВОВОГО 

РКГУJІІОВЛІІІІЯ ЗЛГЛJІЬІІООІЮВ'ЯЗКОВОГО 

МІіllИЧІІОГО СТРЛ.ХУВ.'\ІІІІЯ В УКРЛ.ЇІІІ 

Питаппя шо.ао па.1ежпого праnаnого регу .. 1юnюшя обоn'язкоnого 
мс,цичtюt·о страхушншя c.:ti.J Ш1:Jttати актуа~tьtшм та таким, шо вотребус 
n.аоскопа.1еrшя -з пастушшх причин. Екоrюиічпа та політична криза не

гапшпо nп .. 1иnас па розnиток страхуnапня в ці1о:\І)~ Крі11 того, n у~юnах 
ТОТШІhНОІ"О :1у6ожіНН}І насс;ІСНН}І, НСVІОЖ.·ІИНОСТі самостіі1но ро3рахуна

ТИОІ :ш ОТрИ\1аННі VІСіІИЧНі ІІОС.·ІУІ'И ІІ()Н\13<ІНО :1 НСО6ХііІНіСТЮ ІІр<ІНОНОІ'О 

регулювання обов'язкового :\tе.аичного страхування, так як основною 

метою вступу лю.аини у страхові правові.аносини є отри:\tання медичної 

.аопомопr і з.аійснення профілактичних заходів при настанні страхо

nому nипа.аку. Рефор~ш, які nідбуnалися та nідбуваються в Україні. пе 

nп .. lшry.lи па систему охоропи норов'я, яка ви:шачас екошнtічпий етап 
наІІІОЇ іІсржани. У 3н\1:1ку 3 ЧИ\1 нию1к .. ш нсобхі;(ністn 3VІіни 11ріоритстін 

3ІІИТаНhОХОрОНИ 3іЮрон'и 1]10\ШЛІН Н УкраЇні. 
Як вtюмо, кожна країна змінює систему охорони з.аоров'я та систе

му фінансування в за.тrежності від основних чинників: розміру бюJ:жету 

країни, мож..1ивих видатків на охорону здоров'я, наявності інфраструк

тури (медичні зак.1ади та їх технічне за бе шечеппя, кваліфікоnані каJ:ри, 

техпо.1огії), етапу захnорюnапості пасе.1еrшя, зага .. 1ьпої системи соuі
шІnноІ·о 3аХИСТУ НаСС~ІСНН}І, lСТОрИЧНИХ ІІСрС.іІУМОН. 
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Ві;~сутністn н Україні норvштинно-11раноного акту, $.!КИЙ Gи 3аGсj

ІІсчин мож;Іиністn 3аІ<1лnнооGон\І3КОНОІ\) VІСіtичного стrахунанн~І ста

нитn ІТЮVІа;rин н нсниІі;rнс ІІшюжснюІ. Як нілом о, Закон України «Про 

зага.,1ЬНООбОВ 'язкове ;:rержавне МеДИЧНе страхування~> r 1] П.,1аНуБаЛИ 

прийняти впродовж 2015 року, о;:rнак ue питання так і за.1ишається ві;:r
крити1І. Незважаючи па те, шо обоn'яJок держ--ши по.1ягас у crnopeшri 

пеобхі;:rrшх умов :ме;:rичпого забезпечення та nі;:rповідпа пор11а закріпле

па в Копституції України, <{Кожен 11ас право па охоропу здоров'я, :ме

лич ну ;~оІЮ\101)' і мс,т~ичнс страхунанн~І>>.l2J 

У GілnІІюсті країн CH!l, (МшІ;~она,РФ) існує н;шсна система 
обов'язкового медичного страхування. Ue на;:rає :можливість вітч:изня

ному законодавцеві врахувати досві;:r негативний та позит:ивний та з:мо

делюnати ni;:rпocиrrи з загальпообоn'яJкоnого медичного страхуnаrшя. 

Закоrr Республіки Молдова <{Про обоn'яJкоnе :\tе;:rичпе страхуваrпrя» 

[З] був прийнятий у 1998 році. У пьо1tу шлпачасться, що <{обов'язкове 
мс,І~ичнс страху1шнн~1 є І'арантонаною ;rсржаною антоном ною системою 

фінансоною 3ахисту насслснн~І н оG;шсті охорони 3;юрон'и ІІJ.,t~ІХО\1 

формування на основі пр:инц:ипів солі;:rарності за рахунок страхов:их 

внесків uільових грошових фон;:rів, призначених .іІЛЯ покриття шпрат 

на лікування станів, обумовлених настанням страхових по.Jій (захво

рювання або каліuтва). Систе:\1а обов'язкового медичпого страхуnапня 

Jабезпечут всі:м громадянам Республіки Молдова рівпі мож.тшвості в 
отрима 11 ІІі с восчас 1 юїта ~~кіс І ІОЇ v1c ;rи ч ІtоЇ ;tоtюмопt. 

МіІtістсрство охор(НІИ J}[оров'и МшІ;tови тю:~тюGи.ІJО та -штвср;rи

ло G;~ину ІІрОІ'раму :~ на;~анни о6он'и:1коного мс,т~ично1'О страхунанни. 

С;rина rrpor1x1мa міститn 11срс.1ік 3ахнорюнанn і станін осіб, икі 110-
трсGуютn VІС)[ИЧНОЇ і[ОІІОМОІ'И, 11[0 фінансуЄТhС$.1 :ш рахунок КОІІ1ТіН 

обов'язкового медичного страхування. 

Законо;:rавство РФ неодноразово акцентувало увагу на необхі;:rності 
праnового регулювання відпосип J обов'яJкоnого 11едичrюго страху
вання. Перша спроба врегулоnати дані nі;:rrюсшш па підставі Закону 

<•Про :\tе;:rичне страхуваrшя гро:\шдяп в РФ~> 1991 року була пе доско
налою, ІІ[О 3VІуси;Іо 11р11і1н~пи н 2010 роІtі Закон «Про оGон'юконс ме
лич не страхунанн~1 н Російсnкій Фс;rсраІtії~> l4J, н икоVІу 3акрі11лсно, 
шо обов'язкове :ме;:rичне страхування повинно забезпечити всі:м гро

мадянам Російської Фе;:rераuії рівні :мож.1ивості в отриманні :мед:ичної 

й лікарської допомоги, що падасться за рахупок коштів обов'язкового 

медичного страхуnаппя, в обся3і і па умовах, nі;:rпові;:rпих програмам 

обов'яJкового медичного страхуваппя. Копцепція роJвитку систе

ми охорони :щорон\1 н РФ ;ю 2020 року нrнначає, ІІ[О v1стою ро:шитку 
ОХОрОНИ ::;;юрон\1 Є «ІІі;LНИ1І[СННИ ~І КОСТі і iLOCT)'IIHOCTi МС,!U1ЧНОЇ )[0110-
МОГ:И, гарантованої населенню РФ, у тому чис.1і високотехнологічної 

медичної .Jопомог:и». О;:rнак, пр:ийняття ;:rаного нормативного акту не 

вплrнуло на покращення ві;:rносин у сфері обов'язкового медІгІНого 
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страхунанни, 11итанни, ик1 Іrон\13анн1 3 на;(анним нисокотехн1чної ме

N1Чної iiOІrovroп1. 

Отже, нрахонуючи те, ІІ(О останні\1 часом н Україні, ик і у нсіх країнах 

світу відзначається зростання витрат на охорону здоров'я, які обумов

лені наступними факторами: 

- Де1tографічrш1ш: зrшжеппя паро;:rжуnапості, старіпня населення; 

- .Зросташrя11 реального обсягу :\1е;:rичпих послуг; 

- Впроnаджеrшям поnих бL1ьш .аорогих медичних техпо .. 1огій і 

vrc іlИ ка rvr с нті н; 
- ІнфшІІІ,іt-:ю (осоGлино 1нтснсинною у сфері ме,т(ичноІ'О 

обслуговування); 

-Розширенням прав пацієнтів, пі;:rвищення:м заuікав .. 1енос-ті грома
дян у в .. 1асному здоров'ї; 

- Прагнепням медичного персопа.1у, що працюс n умоnах оп .. 1ати 
праці, що за .. 1ежить nід обсягу nикопаrюї роботи, до призпачепня до
роп1х .. tікін. не :шнж,І~и J(Оt(і .. tьних ;юроt'ИХ ОІІсраtt.ій і ttpott.e,r(yp; 

- ЗGiJІbttІeнн~Іrvr Gюрократичноt'о attapaтy н <.:иcтervri охорони 3;юрон'и; 

- Пря:м:им:и витокам:и засобів і їх використанням не за призначенням; 

- В:икористанням у охороні здоров'я високозатратних і малоефек-

тивних технологій, у тому чис .. 1і управ.1інськ:их. 
Все це n чергоnий раз пі.акрес.1юс nаж.тпшість прийняття Закону 

України <{Про зага .. 1ьrюобоn'язкоnе держаnпе медичне страхуnашrя» та 
ІJ(НрО()_ІІеІІІШ Cttettia .. ll>IIOЇ ,І~іСВОЇ lliJ0111a\ІИ. 
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