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Підприємство як суб’єкт економічної
системи
С. МОЧЕРНИЙ,
доктор економічних наук, професор, м. Львів

Підприємство як політекономічна категорія. В результаті
суспільного поділу праці народне господарство будь-якої країни
поділяється на окремі сфери (наприклад, сфера матеріального і
нематеріального виробництва) і галузі. Кількість галузей залежить від рівня розвитку продуктивних сил і суспільного поділу
праці.
Кожна сфера чи галузь, у свою чергу, складається з великої
кількості підприємств. Якщо розглядати підприємство у загальноекономічному контексті, здебільшого з погляду позитивної
економічної теорії, то воно є основною ланкою народного господарства, самостійним суб’єктом, який здійснює науково-дослідну
та конструкторську діяльність, забезпечує планомірно організоване виробництво товарів і послуг, займається їх реалізацією
(тобто комерційною діяльністю, в яку входить також купівля необхідних для безпосереднього виробництва матеріалів, сировини,
комплектуючих тощо) з метою привласнення доходу. Така загальноекономічна характеристика підприємств не зачіпає типу пануючого суспільного способу виробництва, передусім, відносин
економічної власності, а тому відображає, здебільшого, речовий
зміст даної категорії. З цього випливає, що для політекономічного визначення сутності підприємства необхідно з’ясувати його
суспільну (соціально-економічну) форму, втілену у відносинах
економічної власності (на засоби виробництва, робочу силу, необхідний і додатковий продукти, створювані на підприємствах
товари і надані послуги), передусім, на відносини власності на
засоби виробництва та спосіб їх соціально-економічного поєднання з робочою силою.
Такий політекономічний аналіз ускладнюється тим, що на рівні підприємства (на мікрорівні) формуються не лише відносини
економічної власності, але й техніко-економічні (відносини спе4
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ціалізації, концентрації виробництва, кооперації праці та ін.) та
організаційно-економічні відносини (маркетинг, менеджмент,
обмін досвідом та ін.), у яких теж є окремі сторони економічної
власності. Так, залежно від технологічного процесу виробництва,
розміру підприємства на ньому функціонують основні, допоміжні
цехи, дільниці, різні служби, відділи. Одиничний поділ праці між
працівниками здійснюється за професіями, спеціальностями. Розглянемо, насамперед, відносини економічної власності на підприємствах капіталістичного типу, абстрагуючись від сторін цих відносин, які властиві техніко-економічним та організаційно-економічним відносинам.
Насамперед зазначимо, що засоби виробництва за умов капіталістичного способу виробництва набувають соціально-економічної форми капіталу, робоча сила перетворюється на товар, а безпосередні працівники як власники робочої сили стають найманими працівниками. Власниками засобів виробництва є капіталісти.
Якщо розглядати капіталістичне підприємство з погляду вимог принципу суперечності, передусім, у специфічній формі боротьби між речовим змістом і суспільною формою (якнайважливіші сторони суспільного способу виробництва), то на ньому зосереджена, з одного боку, певна сукупність продуктивних сил
(засоби праці, певна кількість працівників, сировина і матеріали
тощо), а з другого – з приводу привласнення цих об’єктів, створених працівниками результатів праці, а також у самому процесі
праці між капіталістами і найманими працівниками виникають
відносини економічної власності (привласнення) у всіх сферах
суспільного відтворення.
У самому процесі праці речовим змістом економічної власності є вилучення працівниками корисних властивостей із речовини природи (з тонни корисних копалин виготовляється продукції лише на долар), а отже, привласнення предметів природи,
здебільшого трудовими колективами. Суспільною формою цього
процесу є тривалість робочого дня, впродовж якого створюється
необхідний і додатковий продукт, їх співвідношення між собою,
інтенсивність праці, контроль над процесом праці з боку капіталіста або представника капіталу тощо.
5
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На сучасних великих монополістичних, у т.ч. олігополістичних підприємствах працює значна частина науковців, винахідників, конструкторів, інженерів, дизайнерів, лаборантів, а отже,
здійснюється науково-дослідницька та конструкторська діяльність. Речовим змістом відносин економічної власності у процесі
такої діяльності є пошук нових корисних властивостей у створених ними нових взірцях досконаліших виробів. Така діяльність
також підпорядковується інтересам капіталу, тому суспільною
формою цього процесу є, передусім, безоплатне привласнення
частини інтелектуальної творчої праці, що виражається у сфері
безпосереднього виробництва у тривалості робочого дня, інтенсивності розумової праці та інших категоріях.
Важливою складовою сукупного працівника на сучасному
підприємстві є управлінський персонал (передусім, спеціалісти з
планування, організації виробництва тощо), працівники відділу
постачання збуту, які займаються комерційною діяльністю. Речовим змістом відносин економічної власності у процесі такої діяльності є, з одного боку, сам процес планування та організації
ефективнішого розвитку капіталістичної власності на мікрорівні
у всіх сферах суспільного відтворення, насамперед у безпосередньому виробництві, а з другого – доведення корисних властивостей товарів до споживачів (працівники підрозділу, які займаються
постачанням, разом із працівниками транспортного підрозділу).
Суспільною формою цього процесу є контроль (прямий і опосередкований) за процесом праці з боку управлінського персоналу
від імені капіталіста, встановлення вищих норм виробітку, формування досконаліших умов та стимулів праці, що сприяють підвищенню ступеня експлуатації найманої праці тощо.
У сфері обміну такі відносини встановлюються з приводу
оплати робочої сили (у т.ч. праці), вдосконалення форм і систем
заробітної плати; у сфері розподілу – щодо розподілу робочої сили та засобів виробництва у межах одиничного поділу праці, перерозподілу заробітної плати відповідно до різних елементів вартості робочої сили (наприклад, виплати частини заробітної плати
у формі премій за економію сировини, електроенергії, на відпустку тощо).
6
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Отже, між різними ланками сукупного працівника на капіталістичному підприємстві й капіталістом, що функціонує, (або його представниками – передусім, вищими управляючими) формується певна сукупність виробничих відносин (точніше, відносин
економічної власності) у різних сферах суспільного відтворення.
Виходячи з вищесказаного, сутність капіталістичного підприємства в політекономічному аспекті коротко можна визначити
як систему відносин економічної власності між найманими працівниками і капіталістом з приводу привласнення певної сукупності продуктивних сил (зокрема, засобів виробництва, робочої
сили) та їх використання для виробництва додаткової вартості, а
також привласнення результатів праці у процесі різних видів діяльності підприємства (науково-дослідницької, власне виробничої,
комерційної, управлінської тощо).
Відносин економічної власності між працівниками немає
лише на тих підприємствах, що не наймають робочої сили. Але
вони формуються у процесі взаємодії даного підприємства з іншими підприємствами, передусім, через техніко-економічні відносини. Такі елементи відносин економічної власності (пов’язані
з техніко-економічними відносинами) формуються, передусім, у
процесі пошуку надійних постачальників сировини, матеріалів,
комплектуючих виробів, витрат на інформацію про них, укладання договорів тощо, які отримали назву трансакційних витрат. Відтак відносини економічної власності розвиваються у процесі
купівлі предметів праці, комплектуючих виробів, а також комбінування виробництва, поглиблення одиничного поділу праці на
національній та інтернаціональній основі та ін.
Відносини економічної власності у процесі розвитку організаційно-економічних відносин формуються у сфері менеджменту
(відносин між різними ланками управляючих, управляючими і
капіталістом з одного боку, управляючими вищої і середньої ланок (що належать до різних груп класу капіталістів) і найманими
працівниками, з другого), під час маркетингової діяльності (де
також працюють, здебільшого, наймані працівники), зокрема,
плати за рекламу та ін.

7

ВСТУП

Таким чином у межах окремого підприємства і у процесі його взаємодії з іншими суб’єктами господарювання (у т.ч. кредитно-фінансовими підприємствами) формується складна підсистема
відносин економічної власності, що доповнюється під час взаєморозрахунків із державою (з виплати різних видів податків,
отримання субсидій, пільг тощо), керівними органами (міністерством, об’єднанням). З урахуванням цього капіталістичне підприємство як політекономічна категорія у розгорнутому вигляді –
це складна підсистема відносин економічної власності, що формується і розвивається між найманими працівниками і капіталістами (або представниками капіталу) всередині підприємства, між
власниками даного підприємства та суб’єктами інших підприємств і державою з приводу привласнення продуктивних сил
(умов праці), їх використання як засобу привласнення результатів
неоплаченої праці у різних сферах суспільного відтворення.
Оскільки у власності як соціологічній категорії виділяють після економічного ще й юридичний аспект, то ознаками підприємства як юридичної особи є наявність у нього свого статусу, балансу доходів і витрат, рахунку в банку і права укладати договори з
іншими юридичними особами. Суб’єктами відносин юридичної
власності є саме підприємство як юридична особа, його працівники. Як юридична особа підприємство має свою назву, під якою
виконує свої обов’язки, відчужує майно тощо. Трьома вузловими
категоріями юридичної власності, які повніше розкривають цей
аспект діяльності підприємства, є володіння, розпорядження і
користування, які, відтак, конкретизуються в окремих пучках
власності.
Підприємства слід відрізняти від фірм, компаній. Фірма, переважно, складається з декількох підприємств (кожне з яких виготовляє один вид продукції виробництва), тобто є багатопрофільною, вкладає інвестиції в різні галузі, більша за розмірами. Це
забезпечує їй більшу стійкість у період несприятливої економічної кон’юнктури. Коли фірма складається з одного підприємства,
ці поняття тотожні. У західній економічній літературі підприємство називають фірмою. Причиною виникнення фірм американський економіст Р.Коуз називав необхідність зменшення трансакційних витрат, Ф.Найт (США) – результат мінімізації ризику та
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невизначеності, проте ці причини є похідними щодо зумовленості
появи фірм розвитком продуктивних сил, поглибленням суспільного поділу праці, передусім, в одиничній формі (спеціалізації,
кооперації), з одного боку, та необхідності концентрації на цій
основі капіталу, з другого, з метою привласнення більшої маси
прибутку.
На нижчій стадії розвитку капіталізму підприємство було
суб’єктом ринкової економіки, тобто економіки, в якій ринковий
механізм регулювання (через коливання попиту і пропозиції,
конкуренцію, кризи тощо, але без активної широкомасштабної
регулюючої ролі держави) забезпечував розширене відтворення
економічної системи. Такої економіки нині немає в жодній розвинутій країні світу. Тому на вищій стадії капіталізму, особливо
після кризи 1929-1933 рр., підприємство, з погляду господарського механізму, стало суб’єктом регульованої ринкової економіки, в
якій оптимально поєднуються ринкові важелі саморегулювання з
державним і навіть наддержавним. З боку відносин економічної
власності така економіка у західній економічній літературі отримала назву змішаної, тобто економіки, в якій оптимально поєднуються різні типи (приватна, колективна та державна і навіть
наддержавна власність) та форми власності, що розвиваються в
межах окремих типів.
Залежно від цього у більшості країн світу функціонують і розвиваються відповідні типи та види підприємств.
Типи і види підприємств. На підприємствах, як зазначалося,
відбувається соціальне-економічне поєднання безпосередніх працівників із засобами виробництва, причому від характеру такого
поєднання значною мірою залежить тип підприємства.
Відповідно до цього критерію в Україні та багатьох інших
країнах функціонують такі основні види підприємств:
1. Державні – засновані на державній формі власності. Оскільки вона поділяється на загальнодержавну та комунальну, відповідно, розрізняють загальнодержавні та комунальні підприємства.
2. Колективні трудові – засновані на власності трудового колективу. Їх поділяють на колективні трудові підприємства (народ9

ВСТУП

ні підприємства), кооперативні, підприємства громадських організацій тощо.
3. Приватнокапіталістичні – засновані на власності окремої
особи (капіталіста), яка наймає робочу силу.
4. Колективні (або акціонерні) капіталістичні підприємства –
засновані на власності декількох власників капіталу, які наймають робочу силу.
5. Індивідуальні – засновані на приватній власності фізичної
особи та її особистій праці.
6. Сімейні – засновані на праці однієї сім’ї.
7. Спільні (або змішані) – засновані на поєднанні різних
форм власності, в тому числі із залученням іноземного капіталу,
майже 90% таких підприємств у розвинутих країнах світу – підприємства з обмеженою відповідальністю.
Співвідношення між основними видами підприємств, насамперед, між державними і недержавними, змінюється у процесі
еволюції економічної системи, конкретної соціально-економічної
ситуації в суспільстві.
Особливою формою підприємства є кооперативи, які в більшості країн створюються не для отримання прибутків, а для надання допомоги членам кооперативу.
Відповідно до трьох типів економічних підприємств (приватних, колективних і державних) у чинному законодавстві України
(зокрема у Законі про власність) виділяють право приватної власності, прав колективної власності і право державної власності.
У західній економічній літературі за критерієм власності розрізняють лише приватні та державні (або публічні) підприємства.
Такий підхід, по-перше, означає ігнорування проміжних форм,
ланок між цими типами власності, заперечення реального плюралізму форм власності. По-друге, позаісторичний підхід до проблеми, сповідування одного з економічних стереотипів минулого,
оскільки називаються лише типи власності, що існували до кінця
XIX ст., до масового виникнення акціонерних компаній, а в наступний період – й інших колективних форм власності. По-третє,
ігнорування окремого, відносно самостійного типу економічних
інтересів у сучасному суспільстві, до того ж домінуючого (якщо
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ігнорується колективна власність, то ігноруються й колективні
інтереси).
Незважаючи на констатацію трьох типів права власності у
законодавстві України, в економічній літературі поширена точка
зору про наявність лише приватних і державних підприємств. Такий підхід ігнорує вимоги діалектики та базується на догмах західної економічної теорії.
Оскільки історично першою і панівною формою розвитку
продуктивних сил капіталізму була індивідуальна (приватна) капіталістична форма власності, що діалектично заперечила приватну трудову власність і ці дві форми приватної власності існують
і за сучасних умов у розвинутих країнах світу, з’ясуємо їхній політекономічний зміст.
Приватні підприємства – тип підприємств, на яких суб’єктом
є одна фізична особа, що самостійно управляє всіма стадіями виробничої та комерційної діяльності, економічними відносинами
на підприємстві й несе повну відповідальність за зобов’язання
фірми перед іншими підприємствами та кредиторами і привласнює всю величину необхідного і додаткового доходу.
У політекономічному аспекті приватне підприємство є
таким типом підприємства, на якому процес управління власністю зосереджено у руках окремої особи, яка привласнює результат
або власної, або чужої та власної праці. З правової точки зору така особа є юридичною і несе повну відповідальність за свої зобов’язання перед іншими юридичними і фізичними особами.
Двома основними різновидами приватного підприємства є
приватні трудові та приватні капіталістичні. Приватні трудові
підприємства – це вид підприємства, в якому одна фізична особа
є водночас і власником, і працівником (до процесу праці можуть
долучатися члени її сім’ї), без залучення найманої робочої сили.
Приватні капіталістичні підприємства базуються на праці найманих працівників, а контроль над процесом праці й управління
власністю здійснюється функціонуючим капіталістом. Формою
економічної реалізації приватнокапіталістичної власності на такому підприємстві є привласнення додаткової вартості у вигляді
підприємницького доходу. Інша частина додаткової вартості
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сплачується підприємцем за кредити у формі відсотка, вилучається державою у формі податків тощо.
Проміжною ланкою між приватним трудовим і приватним
капіталістичним підприємством є приватне підприємство, на
якому власник займається одночасно і фізичною працею, і наймає
певну кількість найманої робочої сили, але створеного при цьому
додаткового продукту недостатньо, щоб забезпечили процес розширеного відтворення на такому підприємстві, а також якісне
відтворення робочої сили власника-підприємця.
Приватному трудовому підприємству властива соціальноекономічна єдність безпосередніх виробників і засобів виробництва, а отже – праці і власності, яка базується, здебільшого, на їхній техніко-економічній єдності (тобто на відсутності або незначному відчуженні безпосереднього працівника від процесу праці,
передбачає наявність змістовної праці). Такою за сучасних умов є
праця ремісника, фермера, конструктора, вченого-дослідника, винахідника та ін. Найбільшого поширення приватні підприємства
у розвинутих країнах світу набули у сільському і лісовому господарстві, будівництві, сфері послуг (торгівлі, громадському харчуванні, заготівлі та збуту). Так, у країнах ЄС майже 35% приватних підприємств функціонує у сфері торгівлі, близько 20% – у
сфері послуг. У США наприкінці 90-х рр. близько 60% фермерських господарств обходилися без робочої сили. В Україні на початку 2001 р. фермерських господарствах налічувалося близько 70
тис. працівників (у середньому близько 2 працівників на одну
ферму).
Загалом приватні підприємства мобільніші в управлінні, у
переорієнтації на випуск тих товарів і послуг, на створення нових
взірців продукції, на які пред’являє попит динамічна ринкова
кон’юнктура, завдяки їм з’явилося близько 24% нових винаходів
у післявоєнний період, у повнішому використанні різноманітних
ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових та ін.), в оперативному їх створенні, чому сприяє необхідність значно менших сум
початкового капіталу, економії на великих рекламних та інших
маркетингових витратах, у швидкому переоснащенні на створення нових зразків продукції, в економії на управлінських витратах
та ін. В організаційно-правовому аспекті переваги приватних пі12
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дприємств полягають у тому, що рішення ухвалюються особисто
і невідкладно, не потрібно узгоджувати свої дії з іншими особами. Водночас недоліками приватних підприємств у цьому контексті є те, що ризик діяльності лягає на самого власника, відповідальність перед кредиторами він несе всім своїм майном.
Водночас, на приватних підприємствах капіталістичного типу існує вищий ступінь експлуатації найманої праці або самоексплуатації на приватних трудових підприємствах (щоб вижити,
вони мають подовжувати тривалість робочого дня, підвищувати
інтенсивність праці, зменшувати заробітну плату, скорочувати
тривалість оплачуваних відпусток), економити на техніці безпеки, умовах праці. Крім того, вони неспроможні впроваджувати
новітні досягнення науки і техніки, передовіші форми та методи
організації виробництва, постійно і на належному рівні підвищувати власну кваліфікацію і кваліфікацію найманих працівників,
неспроможні впливати на рівень цін.
Наймані працівники на приватних підприємствах капіталістичного типу меншою мірою захищені соціально, відносини менеджменту мають авторитарніший характер (наприклад, у ФРН
конституційно закріплено паритетну участь трудящих у наглядових радах із кількістю працюючих понад 1000 осіб, тобто на крупних підприємствах, що посилює на них процес демократизації
управління). Для приватних підприємств важче отримати кредити, у випадку їх отримання – кредити дорожчі.
В Україні до таких труднощів додалися запровадження наприкінці 90-х рр. складної і заплутаної системи обліку та оподаткування, брак обігових коштів, посилення адміністративного тиску (так, у 1998 р. суб’єкти підприємницької діяльності перевіряли
понад 70 разів на рік, а на таку перевірку мало право 28 організацій; щоб збудувати новий завод майбутній підприємець мав зібрати 74 підписи в різних інстанціях), власників таких підприємств переслідував рекет, постійно розширювались види діяльності, які вимагали ліцензування, що змушувало приватні підприємства вдосконалювати систему підкупу державних чиновників, а
також зростання цін і тарифів на енергоносії, паливно-мастильні
матеріали, транспортні послуги та ін. На відміну від України, у
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США, наприклад, податкова служба перевіряє лиже 5% платників
податків.
Для розвинутих країн світу, а також для України характерним для власників приватних підприємств є брак управлінського
досвіду, нестача інформації, негативний вплив монополістичних
об’єднань та ін., що зумовлює найвищий рівень банкрутств таких
підприємств. Доходи переважної більшості власників приватних
трудових підприємств у розвинутих країнах світу були у 90-х рр.
XX ст. нижчими від заробітної плати кваліфікованих найманих
працівників. Найдоцільніше створювати приватні підприємства
для виробництва невеликих партій виробів, надання індивідуальних послуг, інтелектуальної діяльності щодо винаходів, окремих
товарів, інших робіт, де найефективніша індивідуальна праця.
Приватні підприємства кількісно переважають у більшості
розвинутих країн та державах постсоціалістичного типу, але їхня
частка у валовій виручці поступово знижується: у 1947 р. питома
вага приватних підприємств у її привласненні становила 20%,
партнерств – 11%, корпорацій – 69%; у 1972 р. – відповідно
10,8%, 4,1% і 85,1%; у 1996 р. – відповідно 5,0%, 6,2% і 86,7%. Це
значною мірою зумовлене тим, що частина створеної на приватних трудових підприємствах вартості, а на приватних капіталістичних підприємствах – додаткової вартості через механізм цін,
контрактно-субпідрядну систему (приватні підприємства виготовляють на замовлення крупних монополій окремі деталі до складних видів продукції, є експериментаторами виготовлених взірців нової техніки, а ціни на такі деталі і надані послуги знижуються великими компаніями, контролюється якість продукції тощо) привласнюється крупними корпораціями.
Внаслідок цього відбувається трансформація вартості як категорії простого товарного виробництва (якщо йдеться про механізм ціноутворення в межах дрібнотоварного сектора економіки)
в її розвинутішу форму – монопольну ціну виробництва, з одного
боку, а ціни виробництва як категорії капіталістичного товарного
виробництва на нижчій стадії його розвитку – в аналогічну розвинуту форму, властиву товарному виробництву на вищій стадії капіталізму, тобто в монопольну ціну виробництва, з другого боку.
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Двома антиподами монопольної ціни виробництва, як зазначалось, є монопольно високі та монопольно низькі ціни. Деякою
аналогією монопольно низьких цін є трансфертні ціни – ціни (або
розцінки), що встановлюються між материнською компанією та її
численними філіалами, дочірніми підприємствами щодо напівфабрикатів, сировини, послуг, готових товарів, а також послуг, у т.
ч. ліцензійних платежів, відсотків за кредит, управлінських послуг тощо. Трансфертні ціни за своєю організаційною формою є,
водночас, більш планомірними.
Матеріально-речовим змістом приватних трудових підприємств є процес індивідуальної або сімейної праці з використанням відносно простих знарядь праці, технологій за майже повної
відсутності одиничного поділу праці. Наприклад, у сільському
господарстві України значна частина фермерських господарств за
рівнем своєї технічної оснащеності відстає від селянських господарств за умов феодального способу виробництва. Водночас, частина приватних трудових підприємств вступає в певні технікоекономічні зв’язки і відносини з крупними і середніми підприємствами в межах часткового поділу праці (через контрактносубпідрядні стосунки). Крім того, певна кількість цих підприємств залучається до таких відносин через механізм виконання
державних замовлень (згідно з чинним законодавством, крупні
монополії США при виконанні таких замовлень зобов’язані залучати до їх реалізації певну частину приватних підприємств).
Суспільна форма приватних трудових підприємств формується в результаті встановлення цін на виготовлені ними товари і
послуги, їх реалізацію, отримання кредитів і плати за них, сплати
податків до державного бюджету, плати за лізинг, встановлення
соціально-економічної єдності між безпосередніми виробниками
і засобами виробництва тощо.
Матеріально-речовим змістом сучасних приватних капіталістичних підприємств є процес колективної праці найманих працівників із використанням певної системи машин та автоматизованої техніки (отже, базується на машинній та частково автоматизованій праці) з певною мірою розвинутим одиничним поділом
праці, наявністю сталих відносин спеціалізації, кооперації з підп15
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риємствами монополізованого та немонополізованого секторів
економіки, незначним рівнем концентрації виробництва та ін.
Суспільною формою приватних капіталістичних підприємств є підсистема відносин економічної власності між власниками засобів виробництва і найманими працівниками, з одного
боку, приватними підприємствами даного типу та іншими юридичними особами щодо цін на товари і послуги, які вони реалізують на національному та інтернаціональному ринку, плати за
кредити, при сплаті податків та ін., з другого боку.
Роль домінуючої суспільної форми приватні капіталістичні
підприємства виконували впродовж понад 3,5 століть (від початку XVI до 60-х років XIX ст.), після чого впродовж майже чотирьох десятиліть відбувався їх перехід у колективні капіталістичні
підприємства акціонерного типу. Останні, водночас, діалектично
заперечили попередній тип (тобто не усунули їх, а підпорядкували своєму впливу та інтересам).
Колективні підприємства – підприємства, що створюються і
розвиваються у різних сферах та галузях економіки, на яких переважно колективному характеру праці відповідає колективний
тип привласнення засобів виробництва та результатів праці. На
відміну від колективних підприємств, на приватних підприємствах праця може мати як індивідуальний (на приватних трудових),
так і колективний (на малих та частині середніх капіталістичних
підприємств, що не належать до акціонерних компаній) характер,
але процес привласнення є приватним (засоби виробництва і
створений додатковий продукт привласнюється окремими особами).
Розрізняють трудові колективні підприємства і групові (асоційовані) капіталістичні колективні підприємства. На трудових
колективних підприємствах нема соціально-економічної відособленості безпосередніх працівників від засобів виробництва, долається антагонізм між працею і власністю, між працею та управлінням власністю, а колективному характеру виробництва відповідає колективний тип формування та розвитку власності на засоби виробництва та його результати.
Водночас, привласнення необхідного продукту на таких підприємствах має індивідуально-капіталістичний характер: індиві16
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дуальний, оскільки величина заробітної плати залежить від рівня
кваліфікації працівника, його трудового стажу, результативності
його праці тощо; колективний, оскільки загальний обсяг необхідного продукту значною мірою залежить від результатів колективної праці, колективного характеру власності (так, перехід підприємств до рук трудових колективів у США призводить до автоматичного зростання продуктивності праці на 15-20%), від колективного за змістом розподілу заробітної плати (як це має місце в
автономних бригадах, наприклад, на заводах шведської автомобільної компанії “Вольво”) та інших чинників.
Власність на засоби виробництва на трудових колективних
підприємствах перестає виступати у формі капіталу, а отже, засобу безоплатного привласнення чужої праці, набуває характеру
народних фондів, внаслідок чого процес соціально-економічного
поєднання особистісних і речових чинників не набуває антагоністичної природи (але не перестає бути при цьому суперечливим).
Все це зумовлює істотну зміну основної мети діяльності колективних трудових підприємств: замість виробництва додаткової вартості та її привласнення капіталістом у формі прибутку такою
метою стає виробництво максимального доходу і привласнення
якнайбільшої частки такого доходу на кожного працівника.
На колективних капіталістичних підприємствах поєднання
безпосередніх працівників із засобами виробництва відбувається
на антагоністичній основі, оскільки, будучи позбавленими власності на матеріально-речові фактори виробництва (за сучасних
умов – не лише власності на засоби праці і предмети праці, але й
засоби існування, інформаційні ресурси, а значна частина трудового персоналу – і права на працю), вони змушені продавати
свою робочу силу, внаслідок чого перетворюються на найманих
працівників, а засоби виробництва набувають форми капіталу. На
таких підприємствах формуються протилежні за своїм соціальноекономічним змістом інтереси, з одного боку, власників капіталу
(який виступає у формі цінних паперів, передусім, контрольного
пакета акцій, грошових коштів, важелів економічної влади тощо),
з другого – переважної кількості найманих працівників, які є власниками своєї робочої сили.
17
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Основною метою діяльності власників капіталу є виробництво додаткової вартості (шляхом підвищення інтенсивності праці,
подовження тривалості робочого дня для однієї частини найманих працівників та скорочення для іншої, впровадження новітніх
форм і методів організації праці та ін. засобів) та її привласнення
у формі максимальних прибутків (для колективних підприємств
немонополізованого сектора – у формі середнього прибутку, монополізованого – у формі монопольно високих прибутків). Для
найманих працівників основною метою є привласнення максимальної величини необхідного продукту у формі заробітної плати, а
також певна реалізація власних сутнісних сил у процесі праці
(виявом чого, наприклад, у США є добровільне звільнення щорічно майже 10 млн. працівників у пошуках змістовної праці).
Водночас у результаті певного посилення часткової демократизації акціонерної капіталістичної власності протягом останніх
десятиріч в окремих розвинутих країнах світу відбувається деяке
поєднання та узгодження протилежних економічних інтересів у
межах колективного капіталістичного підприємства. З погляду
специфіки дії законів діалектики таке поєднання пояснюється,
насамперед, тим, що в законі єдності і боротьби суперечностей
посилюється тривалість і значущість фази єдності і, відповідно,
послаблюється тривалість і роль фази боротьби. Так, у Швеції
відносини між найманими працівниками і підприємцями отримали назву кооперативних, що передбачає взаємні поступки один
одному: робочий рух не претендує на широкомасштабну націоналізацію (у недержавному секторі зайнято 35% працівників), а
клас підприємців – на широкий розвиток суспільних фондів споживання (звідки отримує доходи 65% економічно активного населення) та інші процеси соціалізації економічної системи. Наслідком цього навіть в інших розвинутих країнах світу є послаблення (залежно від глибини демократизації капіталу) антагоністичної форми соціально-економічного поєднання найманих працівників із засобами виробництва.
Найзагальнішими причинами виникнення колективних підприємств є процес переростання продуктивними силами меж індивідуальної власності, загострення суперечності між колективним
характером праці та приватним привласненням її результатів. Для
18
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колективних трудових підприємств такими причинами є загострення суперечностей між працею і капіталом, між рівнем розвитку основної продуктивної сили (організаційним, загальноосвітнім, професійним, культурним, ідеологічним, духовним, психологічним тощо) та неможливістю його реалізації в межах різних
видів приватних та колективних форм капіталістичних підприємств, вимогами дії закону єдності праці і власності та ін.
Основними формами трудових колективних підприємств є
народні підприємства, народні банки, кооперативні підприємства;
формами колективних капіталістичних підприємств – акціонерні
компанії капіталістичного типу (закриті та відкриті), а також
державні підприємства та змішані – з участю держави та акціонерних капіталістичних компаній.
Залежно від типу колективних підприємств, рівня концентрації на ньому особистісних і матеріально-речових факторів виробництва, складності створюваних товарів і послуг, розвитку
технологічного способу виробництва тощо, на таких підприємствах зосереджується неоднаковий матеріально-речовий зміст та
його структура. Основними елементами цього змісту є засоби
виробництва з неоднаковим співвідношенням активної та пасивної частини основних фондів, наукові лабораторії, інститути, патенти, ліцензії, грошові кошти, цінні папери, кількість зайнятих із
відповідним рівнем освіти, кваліфікації тощо. Такі підприємства
встановлюють відносини спеціалізації, кооперування і комбінування виробництва з різною кількістю інших підприємств, що
формує їхню техніко-економічну форму.
Значно більші розбіжності існують між колективними підприємствами з погляду суспільної форми, тобто відносин економічної власності між різними суб’єктами щодо привласнення різноманітних об’єктів у всіх сферах суспільного відтворення (безпосередньому виробництві, обміні, розподілі та споживанні).
Так, на трудових колективних підприємствах відбувається
органічне поєднання безпосередніх працівників і власників. Проте вони можуть висувати зі свого середовища керівників, менеджерів різних ланок (нижчої, вищої та середньої), які на громадських засадах або за винагороду здійснюють управління підпри19
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ємством. Крім того, досвідчений управлінський персонал може
залучатись трудовим колективом зі сторони лише за винагороду.
Характерними рисами відносин економічної власності на цих підприємствах є еквівалентний обмін діяльністю, співробітництво,
взаємодопомога, взаємовиручка тощо.
На колективних капіталістичних підприємствах має місце
соціально-економічна відокремленість безпосередніх працівників
від засобів виробництва, праці від власності, внаслідок чого відносини між власниками капіталу та найманими працівниками
характеризуються підпорядкованістю найманої праці колективному капіталу в особі капіталіста-підприємця або капіталістарантьє, вищих та частково середніх менеджерів, процесом відчуження найманих працівників від управління виробництвом і власністю, відчуженістю більшої частки результатів їхньої праці та
їх безоплатним привласненням, авторитарним характером управлінських відносин, нееквівалентністю в процесі обміну діяльністю (на мікрорівні – відсутністю соціальної справедливості, співробітництва, взаємодопомоги (такі риси властиві лише найманим
працівникам, що поєднується з необхідністю конкуренції між
ними за робочі місця, посадові оклади, місце в організації виробництва на підприємстві тощо). Водночас ці риси наповнюються
якісно новим соціально-економічним змістом, модифікуються у
процесі певної демократизації капіталу.
З погляду юридичної власності для колективних капіталістичних підприємств характерний процес володіння, розпорядження
і користування особистісними і речовими факторами виробництва з боку власників капіталу. На противагу цьому, в колективних
трудових підприємствах має місце спільне володіння засобами
виробництва з боку асоційованих працівників і правом розпорядження з боку менеджерів, отриманого від трудового колективу.
Найрозвинутішою формою колективних трудових підприємств є народні підприємства. У США в 90-х рр. XX ст. налічувалося понад 11 тис. таких підприємств із чисельністю зайнятих
більше 10 млн. працівників. Перевага цих підприємств над іншими зумовлена, насамперед, тим, що за умов пріоритетності ролі
особистого чинника (порівняно з речовими) у створенні вартості,
у т.ч. додаткового продукту, на них виникає нова могутня проду20
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ктивна сила, так званий енергетичний ефект, внаслідок інтеграції
індивідуальних економічних потреб та інтересів працівників у
єдиний колективний інтерес (на приватних колективних капіталістичних підприємствах рушійною силою розвитку є інтерес приватного або асоційованого капіталу, а інтереси найманих працівників мобілізуються через механізм економічного примусу до
праці, використання адміністративних важелів), органічного поєднання ефектів колективної праці та колективної власності.
Свідченням цього є добровільна згода працівників на таких
підприємствах при потребі подовжувати тривалість робочого дня,
скорочувати величину заробітної плати, тривалість оплачуваних
відпусток, розміри дивідендів, підвищувати кваліфікаційний та
загальноосвітній рівні, активна участь у раціоналізаторській діяльності, прагнення реінвестувати отримані доходи з метою модернізації виробництва тощо. Тому не випадково, що й колективні
капіталістичні підприємства намагаються мобілізувати сукупний
економічний інтерес найманих працівників шляхом впровадження новітніх форм організації (наприклад, системи Мейо, збагачення змісту праці, створення автономних бригад, продажу акцій
за пільговими цінами тощо).
Найвища ефективність народних підприємств виявляється і в
тому, що спочатку до трудового колективу потрапляють, здебільшого, збиткові підприємства, обтяжені численними боргами,
які змушують викуповувати їх крупні корпорації під привидом
закриття, а отже, втрати місця роботи. Мобілізації сил трудового
колективу також сприяє конкретне середовище.
Ознакою свідчення високої престижності діяльності народних підприємств у США (єдиній розвинутій країні світу, де все
ще панує ідеологія приватного підприємництва, індивідуалістична психологія і цінності), є те, що понад 65% опитаних громадян
працездатного віку хотіли б працювати на цих підприємствах.
Значного розвитку набули колективні трудові підприємства в деяких інших країнах.
У сфері банківської діяльності соціально-економічна природа
народних підприємств найповніше втілена у функціонуванні та
розвитку кредитних товариств (“сільських кас” і “народних бан21
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ків”), метою діяльності яких є надання дешевого кредиту своїм
членам, фінансової взаємодопомоги.
Серед кооперативних підприємств найвищій ступінь демократизації та соціалізації власності досягнутий у Мандрагонській
групі кооперативів у Країні Басків в Іспанії. Водночас, згідно зі
статутом кооперативу, в ньому можна використовувати до 5%
найманої праці, що означає часткове поєднання з процесом соціалізації власності елементів її капіталізації. До групи кооперативів входять понад 170 підприємств (у т.ч. 85 промислових кооперативів, 6 – сільськогосподарських, 14 житлових, понад 40 кооперативних шкіл) загальною чисельністю близько 21 тис. працівників. До складу групи також входить технологічний дослідний
інститут, народно-трудова каса (різновид народного банку), школа управління.
На відміну від кооперативів акціонерного типу, у Мандрагонських кооперативах прийняття нових членів здійснюється за
трудовим вкладом, який є еквівалентом вступного внеску у розмірі річної заробітної плати. При цьому кооператив авансує більшу частину такого внеску, а потім цю суму поступово вираховують із заробітної плати впродовж двох років. Для кожного члена кооперативу відкривається індивідуальний рахунок, на якому
фіксується його частка в колективній власності, на цьому рахунку
від кооперативу окремий працівник отримує 6% річних. Крім того, зростання індивідуального рахунку відбувається в результаті
внеску в чистий доход кооперативу залежно від рівня кваліфікації та посадового окладу, який, у свою чергу, визначається відповідними нормами оплати праці залежно від видів робіт і встановлення демократичним шляхом (за принципом один працівник –
один голос). Диференціація у розмірі окладів встановлюється в
межах 1:6, залежно від цього розподіляються всі надходження на
індивідуальні рахунки.
Згідно з рішенням колективу отриманий за рік чистий дохід,
зазвичай, частково розподіляється за індивідуальними рахунками,
частково поповнює статутний фонд, а решта йде на сплату податків та на розширене відтворення. У випадку звільнення працівників вони отримують нагромаджені на індивідуальних рахунках
суми. Для Мандрагонських кооперативів властивий процес демо22
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кратичного управління виробництвом і власністю, за якого найважливіші рішення ухвалюються на загальних зборах.
У СРСР колективні трудові підприємства вважались антисоціальними за своїм соціально-економічним змістом, уособленням
анархо-синдикалізму, “прямим і побічним спотворенням основ
радянської влади” (за словами В. Леніна). І в теорії, і на практиці
домінувала теорія одержавлення. Водночас, певного розвитку
набула споживча кооперація, яка об’єднувала в Україні 11 млн.
пайовиків (переважно, працівників сільського господарства) і обслуговувала 22 млн. чоловік. У її межах промисловість виробляла
товарів народного споживання на 7 млрд. крб., основні фонди
становили понад 5 млрд. крб., а загальна чисельність виробничих,
торговельних і заготівельних підприємств досягла 128 тисяч.
Проте споживча кооперація також була значною мірою одержавленою, а її члени були значною мірою відчуженими від власності
на засоби виробництва.
Після проголошення незалежності Законом України “Про
власність” було закріплено пріоритетність трудової колективної
власності.
Насправді, вилучаючи з таких підприємств до 90% отриманих доходів через механізм оподаткування, проводячи невиважену економічну політику, спрямовану на тотальну капіталізацію
економічної системи зразка кінця XIX – початку XX ст., не реалізуючи конституційне право на працю тощо, держава унеможливлює навіть просте відтворення колективної трудової власності.
Водночас, відбувається процес капіталізації елементів трудової колективної власності, що виражається у зосередженні контрольних пакетів акцій у руках директорського корпусу, встановленні авторитарного характеру управління виробництвом і власністю, несвоєчасній виплаті заниженої заробітної плати, масовому розкраданні власності з боку дирекції та вищих менеджерів,
проведенні політики прискореного банкрутства тощо.
Капітал колективних капіталістичних підприємств складається із власного (формується з отриманих від випуску і реалізації
цінних паперів), резервного (який утворюється внаслідок капіталізації частини прибутку і може зростати завдяки наступному
23
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випуску акцій) та позиченого (утворюється шляхом отримання
банківського кредиту та коштів, акумульованих від випуску облігацій) капіталу.
Ступінь колективності таких підприємств, які існують у формі закритих і відкритих акціонерних компаній, залежить, поперше, від обсягів об’єднаних у ньому індивідуальних капіталів,
по-друге, від кількості дрібних акціонерів, які придбали акції, та
величини цих акцій, по-третє, від розмірів контрольного пакету
акцій (така залежність має оберненопропорційний характер), почетверте, від величини акцій у руках вищих та середніх менеджерів, по-п’яте, від концентрації акцій у руках інституціональних
інвесторів (інвестиційних фондів, страхових компаній тощо), пошосте, від механізму ухвалення рішень щодо найважливіших
проблем розвитку таких підприємств. Практика показує, що більшість колективних капіталістичних підприємств у розвинутих
країнах світу підпорядковані магнатам фінансового капіталу і
державно-монополістичної олігархії і лише незначною мірою зазнали демократизації в результаті привласнення частиною висококваліфікованих найманих працівників такої суми дивідендів,
яка становить не менше 10% їхньої щорічної заробітної плати,
встановленої на рівні вартості робочої сили таких працівників за
сучасних умов.
У сфері безпосереднього виробництва ступінь демократизації
цих підприємств залежить від створених власниками акціонерного капіталу умов праці для найманих працівників, впровадження
гуманістичних тенденцій менеджменту, рівня інтенсивності праці, змісту праці (зокрема, ротації робочих місць, подолання техніко-економічного відчуження безпосередніх працівників від засобів виробництва, можливості підвищення кваліфікації тощо); у
сфері обміну – від умов купівлі-продажу робочої сили, закріплених, здебільшого, у колективному договорі та його виконання; у
сфері розподілу – від величини заробітної плати та її відповідності вартості робочої сили, тривалості оплачуваних відпусток та
розмірів оплати за них, розміру виплат частини заробітної плати
у фонди соціального страхування, наявності індексації заробітної
плати залежно від темпів зростання цін, від величини доплат за
надурочну роботу, нічні зміни і роботу у вихідні дні, за антисані24
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тарні умови, небезпеку й незручності, від розмірів вихідної допомоги, законодавче встановлених виплат підприємців на соціальне
забезпечення та ін.; у сфері споживання – від розміру виплат
компанії на надання медичних послуг, за вартість їдальні на підприємстві та інші послуги з харчування, вартості рекреаційних
послуг, витрат на відновлення здоров’я тощо.
Водночас колективні капіталістичні підприємства є загалом
прогресивнішими від приватних капіталістичних підприємств завдяки наявності таких якісно нових рис та особливостей: 1) вища конкурентоспроможність і стабільність зумовлена, передусім,
процесом централізації багатьох індивідуальних капіталів та частини трудових заощаджень населення. Ця риса, у свою чергу, залежить від рівня централізації акціонерного капіталу та його концентрації, що відбувається після утворення колективних підприємств даного типу; 2) вищий рівень концентрації виробництва, а
отже, зосередження на таких підприємствах досконалішої за якістю робочої сили, техніки, наукових лабораторій, що дає можливість впроваджувати передові досягнення НТР у виробництво
(найбільшою мірою притаманний наймогутнішим підприємствам); 3) передовий рівень розвитку організаційно-економічних
відносин (маркетингових досліджень, менеджменту, обміну досвідом тощо); 4) розвинутіший ступінь одиничного поділу праці
(що породжує більший синергічний ефект) та відносин спеціалізації, кооперування і комбінування виробництва, що формує такий ефект за межами підприємства, але дозволяє частково привласнювати його результати кожному із учасників (але найбільшою мірою – крупним компаніям); 5) повніша можливість впроваджувати новіші форми та методи організації виробництва; 6)
більший доступ до інформаційних ресурсів, а за сучасних умов –
до Інтернету, що означає можливість використання додаткового
чинника економічного зростання; 7) значне розширення джерел
нагромадження капіталу внаслідок випуску цінних паперів, об’єднання самостійних капіталів; 8) істотне розширення меж планомірності й організованості виробництва як у межах самих підприємств, так і в економічних відносинах з іншими промисловими,
торговельними, фінансовими підприємствами; 9) зростаюча мо25
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більність у використанні фінансових ресурсів шляхом їх перерозподілу між філіалами та підрозділами, маневрування величиною
виплати дивідендів та ін.; 10) створення додаткових стимулів до
праці у менеджерів різних ланок та найманих робітників та службовців при раціональному використанні останніми матеріальноречових факторів виробництва завдяки виплаті певної величини
дивідендів, премій, надбавок тощо; 11) певна демократизація процесу управління шляхом участі у голосуванні акціонерів; 12) більша можливість для задоволення платоспроможного попиту населення шляхом випуску основної маси товарів, для подолання
економічних та структурних криз, здатність адаптуватися до них.
Ряд позитивних рис притаманний використанню державою
можливостей акціонерної форми власності як засобу регулювання кількості грошей в економіці, у подоланні диспропорцій у народному господарстві.
З юридичного погляду розвиток колективних капіталістичних підприємств супроводжується певним розмежуванням і розсіюванням прав власності, подоланням суперечностей між величиною паю і мірою відповідальності акціонера та іншими позитивними сторонами.
Водночас, таким підприємствам притаманний ряд недоліків.
До них належать можливість значного зростання обсягів фіктивного капіталу, швидкого знецінення вартості акцій, передусім,
під час економічних криз та втрати своїх заощаджень дрібними
акціонерами, додаткового збагачення фінансової олігархії, підкупу вищих чиновників державного апарату на державно-монополістичних підприємствах та ін.
В Україні до негативних рис колективних капіталістичних
підприємств, що активно формуються, належать штучне заниження вартості державних підприємств, що корпоратизуються, та
їх продаж в руки кланово-номенклатурної еліти; активне використання бартерних операцій та ухилення від сплати податків; посилення процесу експлуатації найманої праці; узурпація власності та управління нею в руках директорського корпусу та корумпованих чиновників державного апарату; техніко-технологічна деградація виробництва; використання авторитарних методів
управління та ін.
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Парадокси парламентаризму: нотатки
про характер та своєрідність
Ю. ДРЕВАЛЬ,
доцент Національного університету внутрішніх справ, м. Харків

Я

вище парламентаризму вже давно укоренилося як невід’ємний атрибут політичної системи демократичної
держави, а поняттям “парламент” і “парламентаризм” належить
одне з важливих місць у категоріальному апараті політичної науки. Парламентами, як відомо, називаються загальнонародні представницькі інститути, котрі здійснюють першочергово законодавчу, а також декілька інших функцій державного значення. Явище парламентаризму не відображається якимось одним чітким
поняттям. Якщо акумулювати різні підходи, то парламентаризм
характеризується як політико-правова концепція, що виходить з
принципів верховенства закону в суспільстві і представницьких
інститутів – у його політичному влаштуванні.
На перший погляд, все просто і зрозуміло. Проте більш поглиблений аналіз явища парламентаризму нерідко призводить до
вкрай суперечливих, а то й діаметрально протилежних оцінок.
Перший парадокс стосується узгодження парламентаризму з
принципами демократії. При формальному підході до цього явища можна стверджувати, що сучасний парламент менш демократичний, аніж стародавні афінські народні збори, у ході яких “народ-господар” безпосередньо вирішував державні справи. Сучасні ж народні представники певною мірою дистанціюються від
виборців. Окрім того, практика довготривалого (як правило, на 45 років) існування депутатського мандату, а також відсутність
імперативного мандату надають політикам деяку незалежність
від громадської думки, яка може суттєво коливатися впродовж
зазначеного терміну. Отже, політик, котрий бере безпосередню
участь в управлінні державою і несе відповідальність за її долю,
першочергово має керуватися своїм розумінням інтересів країни,
а не останнім опитуванням громадської думки. Інакше він стає
флюгером, а не державним діячем.
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Окрім того, в сучасних демократичних країнах парламенти
(нарівні з політичними партіями) стримують надмірний і, як доведено в новітніх працях політологів, у такому разі шкідливий
процес політичної соціалізації. Безперервна й активна участь громадян у політичних справах призводить унаслідок так зв. “вхідного перевантаження” (input overload, за канадським політологом
Д.Істоном) до непрацездатності держави. У всіх західних демократіях, за підрахунками австрійського політолога Х.-Г. Генріха,
постійно активну участь у політичному процесі беруть не більш
15% дорослого населення (включаючи й професійних політиків) 1.
Два вищенаведені сюжети вказують на те, що безпосередня
демократія породжує охлократичні тенденції у політичному русі,
а оптимальною на сьогодні є саме опосередкована представницька демократія.
У системі вищих органів влади законодавча гілка, начебто,
має пріоритетне значення. Адже в більшості країн інститути виконавчої влади формуються на основі абсолютної чи відносної
парламентської більшості. І навіть там, де таке правило відсутнє,
існує порядок затвердження вищих органів виконавчої влади вищими представницькими органами. Окрім того, щоб керувати
країною, будь-який уряд має проводити через парламент закони
(в першу чергу, економічні) і раз на рік – бюджет. Нарешті, незалежно від специфіки взаємозв’язків між гілками влади виконавча
гілка має звітувати перед законодавчою. Але в повсякденній діяльності реальні важелі влади знаходяться в руках не представницьких, а виконавчих інститутів влади. Така суперечливість є
ахіллесовою п’ятою всіх режимів, сформованих за принципом
представництва. Посилює дисгармонію й принцип формування.
Обрання проходить за участі й під контролем народу, призначення може бути апаратним чи кулуарним.
Це другий з парадоксів парламентаризму, концентрована
сутність якого полягає в тому, що у системі розподілу гілок влади
законодавча гілка має підстави називатися владою первинною (як
за походженням, так і за структурою повноважень), але в реаль1

Див.: Хенрик Х.-Г. “Но на чужой манер хлеб русский не родится” //
Диалог. – 1993. – №2. – С.55.
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ному житті є доволі слабкою. Тому популярні на сьогодні твердження про первинність законодавчої гілки влади2 слід деталізувати, виходячи з наведених аргументів. Якщо ж враховувати, що
“первинність” в одній сфері переплітається зі “вторинністю” в
іншій, то про цю категорію краще взагалі не згадувати.
У законодавців є лише один реальний важіль – контроль.
Представницькі органи передусім саме тому, а не за якихось особистих амбіцій, так ревниво захищають своє право контролю посадових призначень у виконавчій владі. Коли представницький
орган послаблює виконання контрольної функції, то виникає чи
не найголовніша передумова для перетворення парламенту в декорацію при авторитарному режимові. Ізраїльський професор О.
Якобсон справедливо зауважує: “У сучасному світі лише фіктивний парламент може бути безсилим”3. Такий парламент – найвагоміше свідоцтво дисбалансу влади і ... крок у прірву авторитаризму.
Перейдемо до наступного парадоксу. При виконанні контрольної функції парламент у рамках деяких форм правління знаходить гідного суперника в особі ще одного “контролера”, глави
держави. Конкретизуємо становище справ на прикладі президентсько-парламентської республіки. В ній, до речі, повноваження
президента знаходяться поза традиційними гілками влади, але, як
правило, ця обставина не помічається і його традиційно відносять
до виконавчої гілки. Але мова не про це. Сперечаючись за міру
впливу на уряд, парламент і президент знаходяться у стані перманентного конфлікту. Обидва інститути мають приблизно однакову легітимність (формуються внаслідок непаралельних всенародних виборів) і, як правило, не бажають “поступатися принципами”. Якщо поточна суперечність доповнюється жорсткою конкуренцією делегованих повноважень (у кого їх більше?), то це є
найпереконливішим свідоцтвом наявності політичного конфлікту
й незавершеності конституційного процесу.
2

Див.: Кривенко Л. Тріада влади. Перша серед рівних // Віче. – 1996. –
Липень. – С.18, 20.
3
Див.: Якобсон А. Разговор о демократии: от Протагора до 19 декабря //
Москва. – 1999. – №12. – С.262.
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Звернімося до “місцевого матеріалу”. В Україні як парламент, так і президент обираються народним голосуванням, що
час від часу породжує дискусії на тему пошуку істинних представників народу. Висловлювалися думки, що тільки парламент може називатися представницьким органом народу, а президент лише представником держави4. Але виваженішою й очевидно
справедливою є точка зору, що обидва органи “обираються народним голосуванням і в цьому розумінні у рівній мірі є представниками народу”5. Немає підстав сумніватися і в тому, що “за
будь-яких умов лише парламент може бути названий органом
народного представництва”6. Вказані аргументи є переконливим
доказом на користь того, що і за змішаної форми правління саме
парламенту має належати пріоритет у галузі контролю.
Отже, за нашою нумерацією, третій парадокс слід шукати у
площині політичних конфліктів. Парламент покликаний акумулювати, агрегувати й гармонізувати множину політизованих устремлінь нараду. У демократичному суспільстві вулична мітингованість має переходити у течію парламентських дискусій і там
набувати рис цивілізованого діалогу. Але далеко не завжди вдається подолати шлях від дискусій до діалогу, а від нього до компромісу.
У руслі концепції конфліктів та компромісів із-поміж інших
гілок влади саме законодавча гілка знаходиться у найбільш скрутному становищі. Це пояснюється першочергово тим, що парламент є вже “на мікрорівні” конфліктним державно-політичним
інститутом, адже він зобов’язаний надавати трибуну для висловлювання різних, інколи – діаметрально протилежних позицій. У
парламенті можуть виникати й розгортатися конфлікти: між партійними фракціями, між палатами парламенту, між меншістю і
4

Див.: Кривенко Л. Парламент без парламентаризму? // Віче. – 1997. –
№4. – С.17.
5
Див.: Цвік М.В. Взаємодія законодавчої, виконавчої гілок влади та референдуму в системі народовладдя // Вісн. Академії правових наук
України. – 1995. – №3. – С.31.
6
Див.: Шаповал В. Парламент як орган народного представництва //
Віче. – 1999. – №5. – С.5.
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більшістю, між парламентом і групами тиску, між парламентом і
урядом, парламентом і президентом тощо.
Якщо конфлікти в уряді, а також між урядом і парламентом,
урядом і електоратом можуть призвести до урядової кризи, то
конфлікти в парламенті і навколо нього можуть спонукати парламентську кризу. Її не слід драматизувати, оскільки це може бути не лише якоюсь надзвичайною, а й буденною подією. Але якщо парламентський конфлікт посилюється і його політичне врегулювання стає неможливим, виникає криза парламенту як інституту влади. Проявами його можуть бути, по-перше, довготривала
відсутність більшості (внаслідок цього проблематичною стає
ефективність здійснення парламентом законодавчої функції), подруге, гостра конфронтаційність у стосунках найвпливовіших парламентських фракцій, що паралізує роботу парламенту в цілому.
Якщо депутати не можуть дійти консенсусу щодо спільних рішень навіть у найпростіших справах, то це є свідченням того, що
парламент втратив дієздатність. Тоді реалізується процедура розпуску парламенту й призначаються нові парламентські вибори.
Наступний парадокс стосується суперечливого відношення
до представницьких законодавчих інститутів із боку громадян.
Парламенти, як правило, формуються внаслідок всенародних виборів. Саме від волі народу залежить політична спрямованість не
лише всього депутатського корпусу, а і його конкретних представників – депутатів. Але в реальному житті з-поміж інших політичних інститутів якраз парламенти мають найменший рейтинг
народної довіри. Наприклад, за підсумками опитувань, які постійно проводяться в європейських країнах з усталеними традиціями демократії, лише меншість респондентів довіряє парламентам. Найменшою довірою користуються парламенти Італії, Бельгії та Данії. Лише у ФРН більшість громадян виявляє довіру цьому найстарішому інститутові демократії7. Директор французького
національного центру наукових досліджень М. Доган назвав цю
7

Див.: Доган М. Падение традиционных ценностей в Западной Европе:
религия, государство-нация, власть // Мировая экономика и международные отношения. – 1999. – № 12. – С.23.
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обставину “чи не найбільш дивною” у ряді багатьох інших підсумків опитувань громадської думки 8.
Відомо, що Україна у цьому відношенні перебуває у групі європейських лідерів. Низькі рейтинги народної довіри стали невід’ємним супутником новітнього вітчизняного парламентаризму.
У ряді парадоксів низький авторитет парламентів помістимо
під четвертим порядковим номером. Проте за рівнем суперечностей цей парадокс є чи не найсуттєвішим. Адже одні й ті є
суб’єкти політичного процесу спочатку формують парламенти, а
згодом висловлюють їм недовіру.
При якому рівні недовіри режим ризикує втратити легітимність? Відмічена вище обставина не лише загострює це питання,
а й допомагає знайти вірну відповідь. Європейський досвід дозволяє стверджувати, що в демократичній країні легітимність режиму загалом не ставиться під сумнів навіть при наявності низьких рейтингів. Достоїнство розвинутої демократії якраз і полягає
в тому, що вона надає ефективний механізм для здійснення визрілих у суспільстві перетворень, запобігаючи соціальним вибухам. У таких країнах розхитати легітимність можуть хіба що економічні, соціальні чи військові катаклізми.
У перехідних суспільствах такі механізми знаходяться у стадії формування. Значення парламентів у таких країнах різко зростає. Вони мусять не лише поспішати з формуванням та розвитком
інститутів демократії (консолідація демократії – завершальна фаза демократичного переходу9), а й значно більше уваги порівняно
з парламентами країн розвинутої демократії відводити здійсненню представницької функції. “Недовіра” в перехідних суспільствах нерідко асоціюється з необхідністю різкої зміни наявної політичної інфраструктури. Завдання депутатів – перевести радикалізм “вулиці” у правове русло.

8

Там само.
Див.: Растоу Д.А. Переходы к демократии: попытка динамической
модели // Полис. – 1996. – №5. – С.14; Шмиттер Ф. Размышления о
гражданском обществе и консолидации демократии // Там само. – С.17.
9
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Указані парадокси є невід’ємними супутниками системи
представництва. Але це лише один з висновків, та й то – поверховий. Інший і, напевно, основний, полягає у підтвердженні того
принципу, що ефективність парламентаризму першочергово залежить від його динамічного розвитку, чіткого визначення місця і
функцій представницьких установ не лише у структурі політичних інститутів, а й у політичній системі суспільства взагалі. Динамічність – одна з чільних якостей політичної системи демократичного суспільства. Хоча повноваження політичних інститутів
фіксуються на конституційному рівні, проте вони не можуть бути
раз і назавжди визначеними. Досить часто у процесі конституційної реформи правила гри змінюються. Окрім того, далеко не всі
параметри взаємозв’язків можуть визначатися законом. І чим
слабкіше громадянське суспільство, тим ширше стає поле для
підзаконних акцій. Під громадянським суспільством розуміється
незалежна від держави й існуюча паралельно з ним особлива
сфера суспільного життя. Причому, якщо для держави є характерним превалювання ієрархічних зв’язків, вертикальних відносин,
то для громадянського суспільства – горизонтальних, невладних10. Громадянське суспільство висвітлює “важелі” й стає якщо
не запорукою, то основною передумовою для законності дій влади. Але що робити, якщо громадянське суспільство знаходиться у
стадії визрівання (одна з рис суспільства, що знаходиться у процесі перетворення авторитарного режиму в демократичний)? Зрозуміло, що не сидіти, склавши руки.
Усе це підводить до думки, що парламент зобов’язаний активно відстоювати свої права. Але, що є також парадоксальним,
інколи боротьба за пріоритет закінчується “пірровою перемогою”. Історія знає приклади, коли парламент не лише успішно
захищав недоторканність своїх повноважень, а й перебирав на
себе суттєві повноваження іншої гілки влади. Це призводило внаслідок порушення принципу “стримувань і противаг” до встановлення “парламентського суверенітету”, диктатури парламенту й...
10

Куприяшин Г.Л., Соловьев А.И. Государственное управление. – М.,
1996. – С.6.
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ліквідації парламентаризму.
“Розбурханий” парламентаризм при слабкості громадянського суспільства й неефективності механізму “стримувань і противаг” може призвести до багатьох інших недемократичних явищ.
Це й так зване популістське представництво, яке “базується на
домінуванні в суспільстві відносин неформального типу” 11 і загроза олігархізації парламенту, котра виникає при явному домінуванні парламентського керівництва. Останнє явище, як стверджується в новітній літературі, притаманне законодавчим органам у багатьох країнах12.
Усе сказане призводить до висновку, що парламентаризм є не
вповні доброю формою організації верховної влади, але ... кращої
форми ще не винайдено.
І наостанку – про парадокс уявний. Він стосується понятійного оформлення явища парламентаризму. Як правило, під парламентаризмом розуміють систему організації і функціонування
державної влади в демократичному суспільстві, котра характеризується розподілом гілок влади і головним (інколи пишуть привілейованим, особливим, провідним) місцем парламенту в структурі органів державної влади. Але при використанні цього поняття
може скластися уявлення про відсутність парламентаризму за
умов президентської чи президентсько-парламентської форми
правління. Очевидно, мають рацію ті дослідники, котрі відмовляються від вказаного однобічного визначення поняття “парламентаризм” і характеризують його, окрім вищенаведеного (I – у
вузькому контексті), і як теорію і практику діяльності парламенту,( II – у широкому контексті) 13. Таке розуміння поняття дозволяє краще зрозуміти сутність парламентаризму – і як моделі влади, і як суспільно-політичного феномену.
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З

гідно із визначенням, термін “соціально-ринкове господарство” означає економічний лад на основі вільної ринкової економіки, що забезпечує економічну продуктивність і соціальну справедливість при високому ступені індивідуальної свободи. До соціальної ринкової економіки належать свобода споживання, зайнятості, вибору професії та роботи, а також соціальний захист і право на приватну власність. Соціальні компоненти
цього ладу проявляються, зокрема, в обширній соціальній структурі, наголос в якій ставиться на економічній продуктивності в
управляючій системі окремих осіб та соціальній спрямованості
власності.
Із прийняттям нової Конституції 1996 року, в Україні закладено основи розвитку у напрямку соціально-орієнтованої економіки ринкового типу.
Поняття соціально-ринкове господарство поєднує в собі два
різних значення: по-перше, економічний і соціальний устрій; подруге, образ економічної і суспільної політики, якій може бути
протиставлений реальний розвиток. Це є інспірований із неолібералізму образ західнонімецької політики після 1948 року. Він відрізняється від ортолібералізму великою близькістю до дійсності
і сильним наголосом на соціально-політичні цілі і вимагає від
носіїв економічної влади бути соціально свідомим своєї відповідальності. На думку польського економіста Лєшека Бальцеровича, “батька” польської економічної реформи, соціально-ринкове
господарство – це ліберальний ринковий капіталізм, доповнений
такими формами діяльності, які повинні були зберігати властивий
капіталізмові динамізм і при цьому пом’якшувати деякі небажані
побічні ефекти (розумний інтервенціонізм). Дане поняття можна
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також інтерпретувати як ідею політичного устрою, мета якої –
пов’язати вільну ініціативу, що розвивається в економіці, яка базується на конкуренції, з соціальним прогресом, який забезпечується економічними досягненнями. Сенс соціально-ринкового
господарства полягає в тому, щоб пов’язати принципи свободи на
ринку з досягненням соціальної рівноваги у суспільстві.
Концепція соціально-ринкового господарства відображає
спробу віднайти реальний синтез суті рушіїв ринкових процесів і
намагання об’єднати особисту свободу з соціальною справедливістю. Для цього повинно гарантуватися забезпечення повної зайнятості, стабільний рівень цін, врівноважений платіжний баланс, а також постійне довготривале економічне зростання при
значному обмеженні кон’юнктурних коливань.
У соціально-ринковій моделі господарства держава відіграє
особливу роль, оскільки їй доручено широкомасштабну функцію.
Вона може втручатися у ринково-економічні процеси, якщо економіка неспроможна саморегулюватися, або ці процеси ведуть до
небажаних суспільних та соціальних результатів. Розрізняють
наступні способи державного втручання у ринкові процеси: забезпечення ринку, вплив на ринок, регулювання ринку та керування ринком у рамках соціально-ринкового господарства. На
практиці ці види втручання полягають у наступному:
• забезпечення ринку. Воно складається із заходів, які становлять правову основу для створення справжньої конкуренції, наприклад, законами, що забороняють недобросовісну конкуренцію,
або обмежують її як таку, постанови про час закриття магазинів чи контроль якості продукції;
• вплив на ринок. Таким впливом може бути позиція або вказівки представників уряду щодо економії енергії. Заклики міністерств типу “ давайте пити більше молока”, чи акції проти
паління можна також вважати способом психологічного впливу
на ринок;
• регулювання ринку. При перевищенні пропозиції на ринку
складські заклади закуповують продукти (наприклад, масло,
м’ясо, пшеницю і т.п.),зберігають їх, а потім продають при перевищенні попиту. Таким чином підтримується виробник у пері36
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од великої пропозиції і знижається ризик недостатнього забезпечення при обмеженій пропозиції.
З метою регулювання ринку може бути застосована цілеспрямована зміна оподаткування.
Будь-яке втручання держави чи інших громадських інституцій не повинно заважати механізму ринкової економіки, чи скасувати його ідею. Вони повинні бути “єдині з ринком”. Раціоналізація, контингентування (обмеження), заморожування цін та інші
подібні заходи не повинні шкодити приватній ініціативі або її
усувати. Державне втручання до цих пір було помітне в наступних сферах:
• Соціальна та розподільча політика;
• Конкурентна політика (врегулювання законодавчим шляхом
добросовісної конкуренції і обмеження недобросовісної (напр.,
заборон картелів) та розширення контрольних повноважень антимонопольного відомства);
• кон’юнктурна і структурна політика (секторна та регіональна. Особливе значення здобула в галузях охорони навколишнього середовища, розвитку досліджень та нових технологій);
• загальногромадське підприємництво (координація громадським сектором, до якого належать транспорт, зв’язок, енергозабезпечення, і т.п., а також громадські блага, які надаються
без спеціальної винагороди (школи, вузи, лікарні, управління, заклади культури).
Державне втручання в кожній із сфер в умовах соціальноринкового господарства є дуже важливим і ставить собі на меті
досягнення цілей, які ставляться перед цією моделлю економіки і
про які йшлося вище. Проте для їх досягнення чи не найважливішу і найгострішу роль відіграє держава в сфері соціальної та розподільчої політики. Це безпосередньо стосується державних фінансів.
Концепція соціально-ринкового господарства базується на
реалістичності природи людини. Вона виходить з того, що людина приймає рішення, які корисні в першу чергу їй самій або її
близьким, наприклад, родині, соціальній групі. Людина виконує
тим більше, чим очевидніше результат її діяльності позитивно
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впливає на власну долю. Ці тенденції зрушення свідомості людини прослідковуються і в Україні, але, на жаль, зараз часто-густо
це проявляється в досить примітивному вигляді (наприклад, велика популярність “базарного бізнесу”). Теорія соціальноринкового господарства є діаметрально протилежна ідеалістичному трактуванню людини, за яким окрема особа є зобов’язана
передусім суспільству, де прагнення до щастя відсувається на
задній план, а навіть короткочасне прагнення до будь-якого зиску
проголошується чимось непристойним. Соціально-ринкове господарство визначає постійне прагнення людини до поліпшення
своїх життєвих умов, що, поряд з її соціальною відповідальністю,
власне, є рушієм добробуту суспільства. Як зазначає німецький
дослідник, професор Віллі Крауз, соціально-ринкове господарство – синтез між ефективністю, динамікою ринків і високим рівнем соціальної безпеки. Керуючись даними переговорами у проведенні своєї економічної і фінансової політики, виникають значні шанси у досягненні соціальної рівноваги у суспільстві, яка буде зумовлена здоровою економікою із зростаючим національним
продуктом.
“В усьому розпізнавати економічні потенціали, використовувати все для збереження і розвитку зовнішніх основ існування,
постійно діяти рентабельне – у цьому полягає особлива перевага
цього ладу” – так вважає Майнгард Мітель, керівник Боннського
інституту господарства. З таким твердженням можна погодитись,
і це головне, що ми повинні переймати від досвіду Німеччини.
Здавалося б, дуже просто: бери німецький досвід і переймай.
Та насправді все значно складніше. Соціально-ринкова економіка
являє собою істотну основу, але не єдиний вирішальний фактор
економічного добробуту. Успіх визначають і такі величини, що
не піддаються виміру, наприклад, склад мислення, релігія, історія, ставлення до праці тощо.
Наріжна проблема створення концепції економічної та фінансової політики набула актуальності не тільки через знищення
та параліч виробництва. Сімдесятирічний тоталітарний режим
спотворив психіку людини, а тому реформи не можна обмежити
лише матеріальною сферою, але треба також врахувати процеси
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ґрунтовної зміни ментальності громадян і, найголовніше, їхнє
ставлення до неуникних змін в економічній системі України.
У суспільстві, яке стає дедалі неоднорідним, виникають різні
уявлення щодо подальшого розвитку. З огляду на майбутнє, правомірно розглядати стратегічну альтернативу, пов’язану з пошуком такої моделі, яка б щонайповніше врахувала, з одного боку,
найпрогресивніші здобутки соціального прогресу розвинутих
країн світу, а з іншого, максимально врахувала особливості розвитку України. Тому цю модель умовно називають власною,
українсько-інтегративною.
Зрештою, існують інші шляхи вибору моделі, які є діаметрально протилежними і виключають вище зазначену альтернативу.
Ними можуть бути: 1) створення абсолютно оригінальної української моделі, аналогів якої світова історія і практика ще не знає;
2) копіювання моделі певної країни, яка є вже готовою і розробленою та пройшла випробування часом. Проте, як свідчать висновки теоретиків та науковців, ці варіанти не мають практичної
перспективи для застосування в Україні.
На думку докторів економічних наук С.І. Пирожкова та
В.А.Поповкіна, найперспективнішою для нашого суспільства, є
інтегративна модель. Коротко викладаючи її риси, ця модель реформування українського суспільства передбачає створення змішаної соціальне зорієнтованої економіки, де співіснуватимуть
різні форми власності й кожна з яких займатиме ту нішу, в якій
вона забезпечить найкращі результати. Державний контроль над
економікою буде обмежений регулятивною функцією і виключатиме безпосереднє втручання в конкретні справи підприємств,
фірм, об’єднань та інших суб’єктів господарювання. Держава повинна лише підтримувати пріоритетні напрямки у сфері нових
технологій і фундаментальних наук. До того ж відбувається витіснення державної бюрократії із сфери розпорядження власністю
шляхом приватизації, акціонування. Пріоритетні права надаються
підприємницькій діяльності, пов’язаній з розвитком виробництва.
Інтегративна модель розвитку суспільства враховує складні взаємовідносини між демократією та ринковою економікою.
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Стратегічний курс реформ буде пов’язаний із соціально зорієнтованою економікою. З одного боку, їй мають бути притаманні
плюралізм форм власності та розвинута система ринкових відносин, з іншого – певна міра участі держави у забезпеченні ефективності економіки, регулюванні доходів населення та зайнятості,
формування умов, що забезпечують задоволення соціальне значущих потреб усього населення (освіта, охорона здоров’я, культура).
За переконаннями Іво Популяха, професора економіки мюнхенського Українського Вільного Університету, тільки ринковий
лад спроможний подолати економічні труднощі в Україні. Власне, не йдеться про звичайну копію ліберальної системи минулого
століття або німецького соціально-ринкового ладу. Треба якнайретельніше перевірити, яка форма ринкових систем (як відомо, їх
багато) співзвучна економічним, соціальним та демократичним
цілям України.
Соціально-ринкова економіка часом визначається як третій
шлях, проміжний між ринковою економікою, яка відстоює лібералізм, і керованою, державною плановою економікою, яка відповідає марксистській традиції. Він може бути оптимальним вибором для України, оскільки, беручи до уваги вище зазначені
проблеми запозичення чужої моделі, вона передбачає врахування
і поєднання свідомості і менталітету громадян із принципами ринкової економіки, яка повинна стати передумовою розвитку нашого народу і, зрештою, вже взято курс розвитку в даному напрямку. Для цього вже закладені необхідні основи на найвищому
рівні, а саме задекларовано в новій Конституції України, яка була
прийнята 28 червня 1996 року. Так, статтею 1 Основного Закону
проголошується, що “Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава”.
Перехід до ринкових відносин не можливо уявити без втручання держави в соціально-економічне життя. За умов соціальноринкового господарства воно здійснюється у кілька способів,
найважливіше з яких є регулювання ринком. Глобальна мета
державного регулюванні конкретизується у спеціальних завданнях держави, таких як сприяння організації ринку і ринковоконкурентних відносин; вирішення економічних і економіко40
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організаційних питань, що висуваються окремими впливовими
групами економічних суб’єктів; досягнення економічних, політичних, соціальних та фіскальних цілей, спрямованих на підтримку та збереження ринкового ладу в країні; корегування розподілу ресурсів з метою впливу на народногосподарську структуру та
структуру національного продукту.
Кожне із завдань вимагає певної форми державної інтервенції. З одного боку, нею може бути пряме адміністративне втручання, з іншого – непрямий, суто економічний вплив. Залежно від
мети розв’язуваного завдання і форми втручання в системі державного регулювання можна виділити два рівні: ринково-організаційний та фінансовий.
Перші трактати по державному управлінню з’явилися в епоху меркантилізму в Німеччині на початку ХVII ст. Згідно з ними
вся діяльність держави визначається моральними цінностями людини. Держава має право використовувати всі потрібні засоби для
того, щоб кожний її суб’єкт виконував свої обов’язки, і ніхто не
ставив би свої приватні блага вище державних. Держава стежить
за тим, щоб зростання народонаселення не випереджав зростання
засобів проживання. В ім’я загальнодержавного блага державні
органи повинні слідкувати за тим, щоб піддані були побожні і
поважали та вірили в Бога. Демократія – правління бідноти. Простолюдину не під силу брати участь у державних справах, тому
що він неготовий поставити вище своєї особистої корисності загальнодержавні блага. Така наука державного управління отримала назву “наука про поліцію”. Виток філософії та політичної
економії в ХVIII-ХІХ столітті дозволив зробити – певний крок
вперед у теорії держави та державного управління. Від держави
стали вимагати, щоб вона визнала недоторканність особи, її права
і свободи. В різних країнах Європи почали розроблятися концепції правової держави. Для визначення всієї сукупності функцій
держави стали використовувати термін “адміністративна діяльність”. Теоретичною основою концепції правової держави послужили економічні теорії фізіократів: У.Петті, А.Сміта,
Д.Рікардо, І.Канта та ін.
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Приватизаційний процес в Україні:
реалії і перспективи
Л. ГРОЗІЦЬКИЙ,
юрист, м.Львів

проголошенням Акту про незалежність, наша держава
відкрила нову сторінку у державотворенні: Україна будує
гласне громадянське суспільство як суверенна, національна держава. Відповідні зміни відбуваються і в політичному, економічному та суспільному житті.
Як відомо, власність є одним із чинників політико-економічної формації будь-якої держави. І Україна тут не виняток,
тому приватизація стала необхідною умовою формування суб’єктів розвинутої ринкової економіки. Ідея приватизації базується на
поверненні реальному власнику суб’єктів господарювання з метою економічного зростання ефективності виробництва.
Процеси приватизації в Україні принципово відрізняються
від тих, що вже відбувалися в зарубіжних країнах, бо ці процеси
проходили там тоді, коли вже склалися ринкові відносини і була
сформована ринкова інфраструктура, які, в свою чергу, в Україні
відсутні. Іншим аспектом проблеми є те, що головною метою
приватизації на Заході був розвиток підприємництва, який орієнтувався на вільні кошти, а в нашій країні початковою метою приватизації було збільшення надходжень до бюджету, і здійснювалася така програма за умов відсутності у населення коштів. Крім
того, приватизація у країнах з ринковою економікою має локальний характер, а в Україні вона охоплює практично всі галузі народного господарства.
Мета приватизації – сформувати багатоукладну економіку як
матеріальну основу розвитку товарно-грошових відносин і ринку,
а також передати реальні рушійні сили економічного розвитку від
держави конкретним суб’єктам господарювання.
Приватизація передбачає: зміну відносин власності на засоби
виробництва з метою їх якісного та ефективного використання;
створення прошарку недержавних власників як основи багатоук-
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ладної соціально орієнтованої економіки; структурну перебудову
економіки; стабілізацію економічного стану в державі; розвиток
конкуренції та залучення інвестицій.
Тобто на відміну від командно-адміністративної системи в
економіці, яка базується на підпорядкуванні особистих інтересів
інтересам певних груп, приватизація формує економіку на засадах врахування особистого інтересу і його взаємодії з інтересами
суспільства. Приватизація спрямована насамперед на реалізацію
двох взаємопов’язаних цілей, підвищення ефективності господарювання за рахунок стимулювання заінтересованості власника та
підвищення рівня забезпечення споживачів товарами і послугами
відповідно до попиту ринку.
Цілі, пріоритети та умови приватизації були визначені в
“Державній програмі приватизації майна державних підприємств
у 1992 р.” У даній програмі широко розкрито економічну сторону
процесу приватизації. Стосовно пріоритетів програма визначала:
“Першочерговій приватизації підлягають об’єкти, які найбільше
впливають на розвиток споживчого ринку, а також ті, які утримують процес стабілізації державного бюджету, гальмують економічний розвиток України та формування її ринкової економіки”.
Українську програму приватизації іноді порівнюють з чехословацькою, хоча між ними є ряд суттєвих відмінностей. На початковому етапі державна програма приватизації підприємств не
встановлювала чіткого графіку приватизації, з ініціативою про
початок приватизації повинні були виступати трудові колективи
підприємств. У чехословацькій програмі визначено чіткий графік
проведення приватизації, згідно з яким велика група підприємств
приватизується одночасно, також одночасно подаються і проекти
(пропозиції щодо способів проведення приватизації). Зрозуміло,
що одночасна приватизація, на відміну від розмитої в часі, впливає на швидке утворення посередницьких структур.
Другою відмінністю є те, що єдиним засобом платежу в Чехословаччині були ваучери, а в Україні – акції кожного окремого
підприємства, які розподілялись по-різному. Тобто при розрахунках за придбані об’єкти приватизації можливе поєднання оплати
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приватизаційними сертифікатами. Ще одна різниця в тому, що всі
громадяни Чехословаччини, які вирішили взяти участь у приватизації, перебували в однакових умовах1.
У нашій державі важлива роль у проведенні приватизації відводиться працівникам підприємств. Їм надаються значні пільги і
вони, очевидно, займатимуть чільне місце в новій структурі власності. Через відсутність загального графіка, централізованого визначення методів приватизації та однакових можливостей для
всіх її учасників, приватизація в Україні спочатку не була масовою. Із внесенням змін до чинного законодавства та прийняттям
відповідних указів Президента України процес приватизації в
державі почав набувати масового характеру. Однак говорити про
рівність умов і досконалість механізмів у цій сфері ще рано.
Слід зазначити, що основними нормативно-правовими актами, які регулюють процес приватизації в державі, є закони України “Про приватизацію майна державних підприємств”, “Про приватизацію невеликих державних підприємств”. Дані нормативноправові акти, а також інші закони Верховної Ради України, укази
Президента України, Постанови Кабінету Міністрів та Накази
Фонду державного майна становлять ту правову основу, на якій
вже протягом восьми років здійснюється приватизаційний процес
в Україні.
Реалізація приватизаційної програми розпочалася в січні
1994 р. У районах рішенням сесій районних рад було утворено
приватизаційний орган – Фонд комунального майна, на який було
покладено обов’язки і повноваження власника майна, яке підлягало приватизації. Але це не сприяло реальному виконанню програми приватизації, тому що не було визначено чіткого механізму
відчуження державної власності, а це спонукало місцеві органи
приватизації до нормотворчої діяльності. Крім того, відсутність
досвіду, навиків, спеціалістів залишили норму закону без практичного втілення.
1

Див.: Мунтіян В.І. Роздержавлення і приватизація, роль державних
органів управління в їх здійсненні в період переходу до ринкової економіки. – К., 1993. – С.18.
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Так, за 1994 р. по районах було приватизовано тільки по 1-2
об’єкти. Класифікація підприємств і об’єктів, які підлягають приватизації була збережена ще від 1992 р., хоча певні групи
об’єктів, які підлягають приватизації зазнали, щоправда, незначних змін. До змін, що стосуються об’єктів приватизації належать
межові ознаки кількості працюючих і межові ознаки вартості
майна об’єктів, які підлягають приватизації. Участь суб’єктів у
приватизації теж має ряд обмежень: у приватизації не можуть
брати участь державні службовці, органи державної влади та
управління, а також юридичні особи з часткою державної власності більше 25 відсотків2.
Основним кроком у приватизації є підготовка до неї об’єкта.
Дана процедура за весь період політико-економічних реформ зазнала певних змін, і на сьогоднішній день залишилися деякі протиріччя у законодавчому полі, що не сприяє нормальному рухові
процесів приватизації. Основна проблема такого становища полягає в певного роду конкуренції норм і необхідності внесення змін
до чинного законодавства України.
Після затвердження переліку об’єктів та способів їх приватизації відбувається процедура технічної підготовки підприємств до
процесу зміни форми власності, яка містить визначення початкової ціни і публікації інформації про приватизацію, прийом та реєстрацію заяв на участь у аукціоні, конкурсі і підготовка до проведення аукціону, конкурсу.
Щодо оцінки об’єкта приватизації, то вона здійснюється відповідно до “Методики оцінки вартості об’єктів приватизації”, в
якій введено поняття “експертної оцінки”, що застосовується до
об’єктів, у приватизації яких беруть участь іноземні інвестори. За
попередньою методикою оцінки вартості об’єктів приватизації,
проведення інвентаризації на підприємстві було обов’язковим, а
тепер рішення щодо такої дії приймає орган приватизації і то
тільки у випадку, якщо буде виявлена невідповідність документів
із даними передаточного балансу. Звичайно, були випадки, коли
2

Див.: Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 1995. –
№2.
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основним бар’єром на шляху проведення інвентаризації майна та
оцінки об’єкта ставали дії чи бездіяльність керівників підприємства. Але все ж таки приватизаційний процес у державі проходив і
здійснювався такими основними способами: викуп об’єкта працівниками підприємства, викуп майна підприємств, зданих в оренду, викуп іншими покупцями не проданих на аукціоні або за
конкурсом об’єктів. Це так звані неконкурентні способи приватизації, а конкурентними способами є аукціон і конкурс.
Тепер подивимося, як конкретно на практиці втілювалася
програма приватизації. На початку розвитку процесу приватизації в Україні загальнопоширеним способом приватизації була
оренда цілісного майнового комплексу з правом викупу. Викуп
як спосіб відчуження державної власності, який не передбачає
конкуренції покупців застосовувався щодо об’єктів, де потенційним покупцем виступав трудовий колектив підприємства. Порядок приватизації шляхом прямого викупу потребує створення
працівниками підприємства, що приватизується, “товариства покупців”, яке повинно об’єднувати більше як 50% працівників.
А у разі створення товариства покупців орендарями, права на
вступ до нього мають не тільки члени організації орендарів, але й
усі працівники орендного підприємства.
Наступним способом приватизації є аукціон. Обов’язково перед аукціоном повинна публікуватися інформація, яка має містити виключні відомості про підприємство, яке буде приватизуватися.
Органи приватизації на рівні районів та міст фінансове неспроможні налагодити випуск власних інформаційних бюлетенів
про приватизацію, тому оголошення публікуються в місцевій
пресі.
Для участі в аукціоні покупці подають до органу приватизації відповідну заяву, сплачують реєстраційний внесок та перераховують на рахунок органу приватизації заставу в розмірі 10%
початкової ціни об’єкта приватизації.
Цікавим є те, що торги на аукціоні з приватизації відбуваються не між продавцем та покупцем, а між самими покупцями
так можна зрозуміти ст.17 Закону про приватизацію на аукціоні,
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за конкурсом здійснюється при наявності не менш як трьох покупців.
Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця, що запропонував найвищу ціну за об’єкт, із моменту удару
молотка ліцітатора, який робить відповідні оголошення. Це право
підтверджується договором купівлі-продажу, який укладається
між органом приватизації та покупцем протягом тижня з моменту
закінчення аукціону.
Після передачі об’єкта та видачі свідоцтва про власність підприємство вилучається з державного реєстру підприємств України. А покупець, який придбав державне підприємство, стає правонаступником майнових прав і обов’язків приватизованого підприємства.
Взагалі, аукціон як спосіб приватизації почав застосовуватися у більшості випадків із середини 1995 р. Такі пізні терміни пояснюються непідготовленістю державних органів приватизації до
проведення аукціонів через брак нормативних документів та
практичних навиків, високими цінами, що встановлювалися фірмами-посередниками, які в більшості випадків проводили аукціони у великих містах3.
Крім того, на початку введення цього способу приватизації
спостерігалося багато зловживань як із боку органу, який проводив приватизацію, так і з боку покупців, які чинили неправомірно. Хоча правила торгів дозволяли ліцитатору в будь-який момент, але до оголошення про продаж об’єкта, зняти останній з
торгів без пояснення причин і виставити лот повторно.
Але арбітражна практика свідчить, що зловживання все одно
відбувалися. Бували випадки, коли підприємства приватизовувалися одним покупцем, який був присутній на торгах.
Щодо конкурсу, то в Україні умови участі у ньому відповідають умовам аукціонної приватизації. Конкурс проходить у два
етапи, на відміну від аукціону. На першому етапі оголошується
попередній переможець конкурсу, про це сповіщається всіх учас3

Див.: Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 1996. –
№5.
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ників. І якщо протягом п’яти робочих днів від інших учасників не
надходить додаткової інформації, то попередній переможець оголошується остаточним.
Отже, можна сказати, що рівень приватизаційних процесів у
державі, за умови гнучкої різноманітності варіантів приватизації,
збільшили частку майна, яке вже знаходиться в приватному секторі економіки, що безпосередньо впливає на зміну курсу ринкової економіки, а також формування відносин між суб’єктами підприємницької діяльності.
Можна зробити висновок, що метою приватизації є збільшення частки приватної власності і створення конкурентноздатних суб’єктів ринкової економіки. Слід зазначити, що на сьогоднішній день приватизаційний процес в Україні здійснюється
швидкими темпами, прискорюючи цим самим перехід до розвинутої ринкової економіки. Але, з іншого боку, держава багато
втрачає на цьому, бо немає належних умов забезпечення здійснення приватизаційного процесу на початковому етапі. Це, перш
за все, нормативно-правова база, завданням якої є регламентування приватизаційного процесу від початку до передачі об’єкта
новому власнику. Виходить, що держава надала всім своїм громадянам рівну можливість одержати частку державного майна,
але тим самим не захистила їх від можливих махінацій з боку інвестиційних структур.
Крім того, як відомо ще однією метою приватизації є поповнення державного бюджету, але пік приватизації в Україні припадає на період, коли гіперінфляція знецінювала майно об’єктів,
що підлягали приватизації. Зрозуміло, що ні про яке поповнення
не могло бути й мови. Цілком очевидно, що при проведенні приватизації було чимало зловживань, за які ніхто не ніс ніякої відповідальності, оскільки і це не було передбачено чинним законодавством.
Отже, можна стверджувати, що законодавча база приватизації державного майна в Україні ще не цілком оформлена і чекати
на результати приватизації доведеться до того часу, допоки не
зміниться в державі ставлення до приватної власності.
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Соціальна зумовленість
правотворчого процесу:
до визначення предмета соціології
приватного права
В. МАДІССОН,
головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного
права і підприємництва АПрН України, доктор історичних наук

В

иникнення такої науки, як соціологія права, є результатом дальшої диференціації наукового знання насамперед
у галузі юриспруденції. Якщо визнати, що основу цієї диференціації становлять об’єктивні потреби, які відображають розвиток
суспільства, то в даному разі, коли йдеться про правовий аспект,
маємо на увазі об’єктивні процеси демократизації суспільства,
становлення і зміцнення правової держави, що вимагає більшої
спеціалізації, глибини вивчення і збільшення аспектів цієї спеціалізації.
Взаємне зближення наук, їхня інстрація і породили на стику
соціології і правознавства соціологію права – науку, яка має комплексний характер.
Історія формування соціології права досить тривала і складна. Соціологічне й юридичне мислення, незважаючи на зв’язки,
які склалися і зміцнювалися протягом віків, нерідко жили в суспільній свідомості як два відмінних одне від одного типів мислення, оскільки юриспруденція не тільки в своїй нинішній формі,
а й на ранніх етапах розвитку характеризувалася нормативним
мисленням.
Таким був тип правничих поглядів, що проявився під час буржуазних революцій, і нормативність підходу в багатьох випадках накладала свій слід на пояснення неправових явищ. Цей тип
мислення здобув назву юридичного позитивізму.
Норми права і правові положення як теоретичного, так і прикладного характеру розглядалися у вигляді застиглих формул поза зв’язком із функціями і розвитком суспільних відносин. При
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цьому правові явища були відділені від соціальної системи, соціальних верств і груп. Лише з появою в юридичній науці ряду нових течій, передусім соціологічної юриспруденції в США і школи
вільного права в Європі, ставлення до поєднання соціології та
права змінюється. Французький історик правової думки Жак Леклер пояснює, зокрема, походження соціології права необхідністю визнати об’єктивний характер розвитку суспільства і вказує,
зокрема, на заслуги історичної школи права, особливо Савіньї1.
У такий спосіб на межі XIX-XX ст. соціологія і право наблизилися одне до одного і сполучилися два типи мислення, які вважалися популярними. Соціологія здобула можливість повернути
правовій науці те, що одержала від неї під час свого виникнення.
Ще на початку ХХ століття російський правник Г.Шершеневич писав, що право є поняття соціологічне і ставить собі на
меті визначити відносини між людьми, які приходять у зіткнення
переважно на ґрунті боротьби за матеріальний добробут 2..
Французький учений Р.Вормс тоді ж, встановлюючи взаємозв’язок між соціологією і правознавством писав, що найбільший інтерес для юриста являє не застосування закону, а пізнання,
розкриття тих основних причин, що викликали до життя звичаї,
які є джерелом закону.
Цей новий різновид дослідження (походження існуючих
норм), простеження їхнього розвитку і змін, що є, по-суті, процесом формування національного законодавства, був розширений,
оскільки дослідження законодавства різних країн має вивчатися
не нарізно, а доповнюватися синтезом, порівнянням між цими
продуктами різних ґрунтів і різних суспільств.
Ні юристу-вченому, ні юристу-законодавцю, ні юриступрактику нема чого лякатися, нібито успіхи загальної соціології
зроблять їх праці марними. Соціологія аж ніяк не виключає
юриспруденції. Перша дуже потребує другої, а друга взаємно
знаходить корисну опору в першій.
1

Див.: Кульчар К. Основы социологии права. – М., 1981. – С.23-25.
Див.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. – Вып.1. – М., 1910. –
С.25.
2
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Регламентувати все шляхом закону або звичаями означало б
придушити індивідуальне життя і зупинити його розвиток. Нічого не регламентувати означало б надати індивідам сваволю і
швидко зруйнувати суспільне життя. Ось чому необхідно, щоб
усюди і завжди одна сторона підкорялася соціальній правильності у формі законів або успадкованих звичаїв, а інша була б уособлена індивідуальною оригінальністю у вигляді вільної ініціативи
самих громадян.
Таким чином, робить висновок Р.Вормс, соціологія і правознавство можуть співіснувати поряд не тільки не шкодячи одне
одному, а й навіть надаючи собі взаємну і постійну підтримку 3..
Отже, перший напрямок зв’язку між фактичними суспільними відносинами і правовими нормами і правовідносинами стосується походження правових норм. Проте соціальна обумовленість
права має й інший аспект: розгляд механізму цієї обумовленості.
Фактичні відносини, які потребують правового врегулювання,
віддзеркалюються у вигляді інтересів, мотивів і цілей у свідомості людей. Це знаходить потім відбиття в діяльності державних органів і громадських організацій, які висувають проекти нових правових установок, а зрештою, і в діяльності законодавчих органів.
До речі, відомий французький правник Жан Карбоньє пропонує інший термін до розглядуваної проблематики – юридична
соціологія, яку визначає як галузь загальної соціології, таку саму
галузь як соціологію релігії, економічну соціологію і т.ін.4.
Об’єктом даної галузі загальної соціології він називає юридичні явища, що являють собою різновид соціальних явищ. Соціологію права Карбоньє вважає більш вузьким поняттям і галуззю,
яка вивчає первісні юридичні явища – закон, судове й адміністративне рішення.
Коли постає питання про самостійність нової науки як структурованої системи знань, дослідники звертаються до джерел її
складових і до аргументів, які підтверджують об’єктивність появи саме цієї системи знань. Щодо останнього, то тут підкреслю3
4

Див.: Ворс Р. Социология и правоведение. – СПб, 1990. – С.9-14.
Див.: Карбонье Ж. Юридическая социология. – М., 1986. – С.30.
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ється, що соціологізація правознавства є об’єктивною тенденцією, що відповідає сучасному етапу його розвитку, оскільки в силу соціального характеру права його теорія не може не бути соціологічною. І сама перспектива єдності теорії і соціології права
нині уявляється достатньо визначеною 5.
Разом із тим соціологія права має власну теоретичну частину,
цілий спектр так званих проблем “середнього рівня” (тобто таких,
що розміщені між питаннями теорії й емпіричними даними) і
складний комплекс проблем, що мають відношення до методології та процедури дослідження.
Теорія права вивчає поняття, спільні для всіх юридичних наук, надаючи їм внутрішньої єдності. Вищого ступеня дослідження право досягає у філософії права, що є синтезом усіх існуючих
напрямків науки про право. Як же у даному разі співвідносяться
предмети філософії права і соціології права?
Деякі вчені вважають, що оскільки право – соціальне явище,
то філософія права є водночас і соціальною філософією, тобто
соціологією права6. Проте більшість спеціалістів схильні розділяти ці науки.
Д.А.Керімов, який вбачає предметом філософії права розробку логіки, діалектики і теорії пізнання правового буття, вважає,
що відмінність між філософією і соціологією права в тому, що
перша, будучи пізнавальною теорією, розробляє проблеми теоретико-світоглядного підходу до пізнання держави і права, а друга
дає наукову картину державно-правової реальності7.
Отже, філософія права розглядається в даному разі як гносеологія, а соціологія права як вчення про суще, тобто онтологія.
На відміну від вивчення права у філософському аспекті (цінності, які визначають природу самого права, і цінності, які право
5

Див.: Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права.
– М., 1995. – С.14.
6
Див.: Явич Л.С. Характер философских проблем правовой науки // Советское государство и право. – 1984. – №7. – С.17-19.
7
Див.: Каримов Д.А. Предмет философии права // государство и право. –
1994. – №7.
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захищає) соціологія права розглядає функціонування права в суспільстві в соціальному аспекті. Зокрема, йдеться про проблеми
соціальної зумовленості права, його соціальних функцій, соціальну природу, про умови суспільної дії права. Крім цього, соціологія права досліджує вплив права на поведінку людей як опосередкованого впливу на інтереси й потреби людей, що сполучаються з цілями правового регулювання. У коло проблем соціології права входить розгляд того, наскільки ефективними є цінності,
які суспільство ввело за допомогою права або які воно охороняє
за його допомогою. Соціологію права цікавить те, наскільки правові норми об’єктивно відповідають дальшому розвитку суспільних відносин, тим або іншим потребам та інтересам, чи результативно охороняє закон права певних соціальних груп і особи.
Соціологія права розглядає дію права як соціальний процес,
досліджує соціальні системи та інститути, соціальні групи й особи як у формуванні, так і реалізації норм права. Стосовно досліджуваного аспекту, соціології приватних відносин, слід підкреслити й те, що правова структура приводиться у дію не тільки нормами, закріпленими в державному законодавстві, а й угрупованнями, окремими індивідами, наділеними соціальними інтересами
й волею, суб’єктами, які прагнуть вирішити завдання, що поставлені як ходом соціально-економічного й культурного розвитку, так і чинниками корпоративного й особистого характеру.
До речі, Б.А.Кістяківський, посилаючись на С.А.Муромцева,
вказує, що той при вивчені соціальної природи права, не стільки
прагне встановити соціальні закони розвитку права, скільки намагається довести, що замість сукупності юридичних норм під
правом розуміється сукупність юридичних відносин (правовий
порядок). Норми ж являють собою якийсь атрибут порядку8.
Йому вторив творець “живого права” австрійський соціолог і
правник Є.Ерліх, який розумів суспільство як комплекс сплетіння
людських союзів. І щоб зрозуміти джерела, розвиток та сутність
права (і не в останню чергу приватного), потрібно, вважав Ерліх,
8

Див.: Кистяковский Б.А. Философия и социология права. – СПб., 1998.
– С.210.
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вивчити порядок, який існує в союзах. Причина невдач усіх попередніх спроб визначити соціальну сутність права полягає в тому, що дослідники виходили із правових положень, а не з цього
порядку. Подібно до того, як у далекому минулому право являло
собою порядок, який існував у родах, сім’ях, хатніх спільнотах,
сьогодні його треба шукати в нормах, котрі визначають внутрішню будову союзу, та в договорах і статутах, що розроблені за допомогою узгоджень9.
Саме як процес, а не статистичний набір норм, рекомендують
розглядати право з соціологічної точки зору представники американської науки10.
Аргументи американців як завжди тут прагматичні: право
здійснюється в судах, адміністративних установах, судово-виконавчих органах, конторах підприємців і в ділових переговорах
між приватними громадянами різних професій і різного суспільного становища. Право здійснюється у ході використання, тлумачення, застосування і створення соціальних норм з юридично
обов’язковою силою дії, тобто соціальних норм, які забезпечуються правовою санкцією політично організованого суспільства.
Як вважає Леон Мейхью, суперечливість підходу до вивчення права під соціологічним кутом зору зумовлена дискусією з
трьох питань:
По-перше, це взаємодія між правом і мораллю, яка породжує
проблему: чи може право встановлювати в законодавчому порядку моральні норми і чи здатне воно здійснювати соціальні зміни
перед фактом протилежних установок у суспільстві?
По-друге, чи є право лише системою логічно пов’язаних одне
з одним концепцій і норм? З відповіддю на це: стверджувати таке
означає відмовлятися від використання права для досягнення важливих соціальних цілей, оскільки тільки з визнанням того, що
юридична інтерпретація є творчою діяльністю, яка неминуче реа9

Див.: Марчук В.П. Соціологічні теорії права в Німеччині: історія і сучасність. – Чернівці. – 1998. – С.38-39.
10
Див.: Мейхью Л. Социология права // В кн. Американская социология:
перспективы, проблемы, методы. – М., 1972. – С.220.
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гує на соціальні запити і тиск, можна спрямовувати і контролювати цю творчу діяльність і поставивши її на службу певним суспільним функціям.
Нарешті, американська соціологічно-правова думка прагне
розібратися в тому, як можна організувати юридичний процес,
щоб гарантувати контроль права над державною владою і захист
прав громадян у всіх верствах суспільства.
Ці кардинальні проблеми впливають на прогрес кількох великих галузей суспільних відносин і визначають відповідно сфери дослідження соціології права. Серед них Л.Мейхью називає
вивчення функціонування юридичних закладів; вивчення розвитку правопорядку в приватних секторах суспільства; вивчення
права як нормативної системи, що визначає основні суспільні інститути і сприяє їхньому узгодженню одне з одним. Соціологічні
дослідження в кожній з цих галузей виявляють певні закономірності і розширяють знання про право як соціальний інститут 11.
В.М. Кудрявцев і В.П. Казимірчук у своєму дослідженні соціології права, розглядаючи правотворчий процес, виділяють у
ньому три основні групи, які, на їхню думку, розрізняються за
колом суспільних відносин:
По-перше, це суспільні відносини, інші суспільні явища і
процеси, які викликають потребу або бажаність правового регулювання, та відповідні їм соціальні інтереси.
По-друге, це суспільні відносини в механізмі правотворчої
діяльності, які стимулюють або гальмують чи видозмінюють її
розвиток. Тут діють інтереси учасників цього процесу, і мова йде,
таким чином, про соціальний механізм правотворчості. Нарешті,
третя група – це громадська думка, інтереси й установки населення – громадян і посадових осіб, які безпосередньо не беруть
участі у підготовці законопроекту або беруть цю участь частково
– шляхом обговорення. Отже, йдеться про відношення до процесу створення нової норми права.
У сукупності ці три групи характеризують проблему соціальної обумовленості права в основних її аспектах: об’єктивному і
11

Див.: Мейхью Л. Зазначена праця. – С.222.
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суб’єктивному, внутрішньому і зовнішньому, соціальному і соціально-психологічному12.
Узагальнити основні чинники, що зумовлюють соціальність
права, риси, які характеризують мислення і домінують у галузі
соціології права спробував відомий польський правник Адам Підгурецький. На його думку, соціологія права прагне, по-перше,
пізнати фактичну соціальну дійсність у тому обсязі, в якому вона
пов’язана з правовим фактором. З огляду на це головним тут є
усвідомлення, за допомогою якого способу право змінює соціальну дійсність або з допомогою якого засобу соціальна дійсність
формує саме право.
По-друге, соціологія права прагне до того, аби пізнати право
в його дії, а саме встановити галузь, в якій швидкі або повільні
правові зміни виявляться ефективними. Тут головне виявити правовий інструментарій, що призводить до відповідних змін у свідомості, сфері господарських відносин, стосунків між людьми,
встановити опосередковані негативні наслідки, які право може
створити.
По-третє, соціологія права вивчає дію права передусім для
того, щоб давати рекомендації, які ведуть до раціонального й
ефективного формування соціальної дійсності, створити теоретичну базу для національної політики права.
По-четверте, соціологія права прагне надати своїм висновкам
такого вигляду, щоб вони були придатні для застосування у соціальну практику, підготувати такі висновки, які б дали змогу соціологам-практикам перевести теоретичні концепції на мову їх
професійної діяльності.
Нарешті, соціологія права, аналізуючи дійсність, прагне розкрити її не з умоглядних (філософія права), а саме емпіричних
позицій, дати виразну картину цієї дійсності13.
Вище зазначалося, що об’єктом соціології права є дослідження соціальних систем та соціальної структури суспільства.
Підхід до самого права як соціальної системи означає його розг12
13

Див.: Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.А. Названа праця. – С.41-42.
Див.: Подгурецкий А. Очерк социологии права. – М., 1974. – С.22-23.
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ляд в аспекті, що включає вивчення соціальних факторів та їх
роль у правовому регулюванні. На відміну від власне нормативного вивчення права, тобто дослідження його в більш вузькому
плані, соціологія права розглядає закони в їхньому соціальному
впливі на суспільне життя. Обидва ці аспекти – соціальний і нормативний – органічно пов’язані, і тому було б помилкою перебільшувати аби зменшувати одне за рахунок іншого. Іншими словами, однобічно і шкідливо протиставляти нормативний бік права його соціальній структурі.
Таким чином, можна було б визначити предмет соціології
права як вивчення взаємодії соціальних факторів з правовими
явищами, механізму й закономірностей такої взаємодії; взаємодії
норм права і поведінки соціальних груп або індивідів, а також
зворотні процеси впливу поведінки людей на соціальну зумовленість відповідних правових норм14. Можна цей предмет визначити і як дослідження питання про соціальну зумовленість права,
про його соціальні функції, про умови його суспільного впливу15.
Сучасний німецький правник Райнгольд Циппеліус вважає,
що суспільство як соціологічна реальність взагалі формується
лише завдяки тому, що люди регулюють свої дії відповідно до
певних норм поведінки та ефективних нормативних моделей. У
такий спосіб і виникає суспільство як структура нормативно
встановленої й координованої поведінки. Право бере визначальну
участь у впорядкуванні та інтегруванні суспільних дій з тим, щоб
у кінцевому підсумку створювати узагальнені, міцні й сталі моделі поведінки16.
Якщо визначення предмету, як і об’єкту соціології права, маємо в достатній кількості, то з визначенням соціології приватного
права прецеденту не було.
Передусім треба визначитися з тим, що являє собою саме
приватне право. Попередні авторські дослідження17 спиралися на
14

Див.: Право и социология. – М., 1973. – С.59.
Див.: Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Названа праця. – С.30.
16
Див.: Циппеліус Р. Філософія права. – К., 2000. – С.73.
17
Див.: Мадіссон В.В. Природа приватного права // Приватне право і підприємництво. Збірн. наук. праць, вип.1. НДІППіП. – К., 1999. – С.25-29.
15
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“перевернуте” визначення Б.М.Чичеріна про те, що громадянське
суспільство є сукупністю приватних відносин між особами, які
управляють цивільним, або приватним правом18. Звідси логічно
випливає, що приватне право діє в межах відносин громадянського суспільства і захищає інтереси і цінності суб’єктів цього суспільства.
Еволюцію соціології приватного права спробував визначити
ще Г.Спенсер, який вважав, що люди пристосовуються до соціальних умов за допомогою механізму спадкоємності. З кожним
поколінням вони збагачуються новим досвідом, який передається
наступному поколінню у вигляді соціального інстинкту. Таким
чином, ці покоління народжуються більш пристосованими до соціального середовища. А оскільки умови існування кожної людини в окремі періоди часу різні, то звідси відмінними є їхні етичні
і правові принципи. Людське суспільство, вважав Спенсер, розвивається від примітивних суспільств, заснованих на військовій
ієрархії, у напрямку до індустріального суспільства, в якому індивід живе і працює більш вільно. Він дедалі більше залежить від
власної ініціативи. Разом з тим від покоління до покоління люди
набувають більш глибокого почуття соціального обов’язку 19.
Отже, приватне право – це сфера приватних: індивідуальних і
групових інтересів, галузь юридичної децентралізації, в якій, за
визначенням І.А.Покровського переважає система юридичної координації за наявністю багатьох центрів правовідносин, що самовизначаються20. З цим можна погодитися, оскільки те, що пов’язане із приватною власністю, сферою товарно-ринкових, майнових відносин об’єктивно – необхідно вимагає, щоб суб’єкти
цих відносин виступали на засадах юридичної диспозитивності,
автономії, рівності при тому, що будь-яке волевиявлення зазначених суб’єктів має набути юридичного характеру.
Відомий російський правник С.С.Алєксєєв повернув до засто18

Див.: Чичерин Б.Н. Философия права. – СПб., 1998. – С.202.
Див. детальн. Яковлєв А.М. Право и социология. – М., 1975. – С.24-25.
20
Див.: Покровський И.А. Основные проблемы гражданского права. –
М., 1917. – С.61.
19
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сування термін “суб’єктивне право”. На давню традицію цього терміну вказував ще на початку ХХ століття французький соціолог
Леон Дюгі, посилаючись на Дигести і Кодекс Наполеона, в яких
право індивіда розглядалося як синтез усіх індивідуальних прав.
Долаючи це розуміння, Дюгі ввів нове поняття - “соціальне
право”. На його думку, всі індивіди повинні підкорятися соціальній нормі, оскільки вони є істотами соціальними. Тому поняття власності як суб’єктивного права має поступитися місцем поняттю
власності як соціальної функції. Право має стати об’єктивним21.
Таким чином, можна зробити висновок, що приватне право є
сукупністю таких обов’язкових норм у відносинах між різними
соціальними угрупуваннями й економічними об’єднаннями; норм,
які базуються на певних традиціях даного суспільства, загальнолюдських нормах моралі і підтримуються при необхідності законом.
З огляду на вищезазначене, предметом соціології приватного
права є визначення соціальної природи і соціальних функцій приватного права, ефективності його цінностей (наскільки вони відповідають розвиткові громадянського суспільства).
У цей предмет входять також проблеми результативності
правового захисту приватних інтересів громадян і соціальних
груп. Окремий сюжет для досліджень – це структура і стратифікаційність, передусім представників середнього і малого бізнесу
в приватному правовому полі, розгляд соціальних відносин і
пріоритети соціального процесу, розв’язання за допомогою
принципів і механізмів приватного права соціальних конфліктів і
допомога в укладені приватних угод.
Об’єктом соціології приватного права є аналіз діяльності і
результативності соціальних інститутів і організацій приватного
права.
Нарешті, це питання впливу приватного права на поведінку
людей через їхні інтереси і потреби, особливості цієї поведінки в
приватному полі.
21

Див.: Дюги Л. Социальное право. Индивидуальное право. Преобразование государства. – СПб., 1909. – С.7, 64.
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Конкурентне законодавство і право:
проблеми теорії
О. БАКАЛІНСЬКА,
старший викладач кафедри комерційного права Київського національного
торговельно-економічного університету

З

дійснення широкомасштабних перетворень в економічній
сфері не можливе без побудови якісно нової системи державного регулювання економічних відносин, яка повинна спиратися на відповідний правовий механізм. У процесі правового забезпечення економічної реформи задіяні всі галузі права. Проте,
втручання держави в економічні процеси не обмежується застосуванням організаційно-правових механізмів податкової, бюджетної, грошово-кредитної, зовнішньоекономічної та митної політики, воно також здійснюється шляхом створення і застосування
спеціальних правових механізмів, зокрема за допомогою конкурентного законодавства як сукупності норм, що регламентує правила конкурентної поведінки суб’єктів господарювання на ринку,
спрямованих на задоволення потреб та захист інтересів підприємців, споживачів та держави в цілому.
Варто зауважити, що регулятивна властивість конкурентного
законодавства до змін ринкової структури та поведінки окремих
суб’єктів господарювання часто має локальний характер. Локальність впливу на економічні процеси проявляється у вибірковому впливі норм конкурентного законодавства на конкретних
суб’єктів господарювання. Однак, шляхом застосування засобів
локального впливу держава вирішує загальну проблему захисту
інтересів конкретних суб’єктів господарювання або споживачів, а
також суспільства в цілому.
Необхідно зазначити, що створюючи ефективне конкурентне
законодавство, розробляючи спеціальні механізми і засоби впливу на конкурентні правовідносини, держава передусім реалізує
власну соціальну функцію, захищаючи власних громадян і саму
себе.
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Розвиток конкурентного законодавства та права, який відбувається в Україні, є ознакою якісних змін у суспільній свідомості,
поступового переходу до побудови цивілізованої економічної
системи в країні. Проте, незважаючи на значну увагу, що приділяється питанням формування і розвитку конкурентного законодавства і права, в Україні майже відсутні комплексні дослідження
проблем місця і ролі конкурентного законодавства і права, і в системі законодавства і права сучасної України. Саме на цих проблемах ми пропонуємо зупинитися більш докладно.
Конкурентне законодавство України грунтується на нормах
Конституції України, і складається з Закону України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції
у підприємницькій діяльності”, Закону України “Про захист економічної конкуренції”, Закону України “Про Антимонопольний
комітет України”, Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, Закону України “Про природні монополії”, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих
законів. Загалом норми конкурентного законодавства містяться
майже у 600 нормативно-правових актах, у тому числі 59 законах
України.
Аналіз чинного законодавства дає можливість зробити висновок, що законодавець не використовує загального терміну для
визначення законодавства, спрямованого на забезпечення функціонування та захист конкуренції. Частіше за все використовується термін “антимонопольне законодавство”, зокрема: в розділі V
Закону України “Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від
18.02.92 р.1, ст.ст.3, 7, 8 та ін. Закону України “Про Антимонопольний комітет України” від 26.11.93 р.2 та ін. У Законі
України “Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001 р. 3
законодавцем використовується термін “законодавство про за1

Бюлетень законодавства і юридичної практики. – К. 2001. – № 1. – С.820.
2
Там само. – С. 28-44.
3
Закон вступає в дію 02.03.2002 р.
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хист економічної конкуренції” (ст.3). В Законі “Про захист від
недобросовісної конкуренції ” від 07.06.96 р. – “законодавство
України про захист від недобросовісної конкуренції” (ст.3) 4. У
Законі України “Про природні монополії” від 20.04.2000 р., – “законодавство України про природні монополії” (ст.3)5.
Дослідники також використовують різні за обсягом та змістом терміни: “антимонопольне законодавство”6, “конкурентне
законодавство”7, “антимонопольно-конкурентне законодавство” 8
або “конкурентно-антимонопольне законодавство” 9.
Виходячи з того, що метою державного регулювання (як економічного, так і законодавчого) є забезпечення функціонування
та розвитку конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках
та захист інтересів суб’єктів господарювання і споживачів, найбільш прийнятним, на нашу думку, є термін “конкурентне законодавство”.
Аналізуючи норми конкурентного законодавства, не можна
не підкреслити їх комплексний багатогалузевий характер. Конкурентне законодавство України містить норми, категорії та інститути декількох галузей права, які регулюють різні за своїм змістом відносини, з використанням норм матеріального та процесуального права. При цьому норми матеріального права встановлюють права і обов’язки учасників правовідносин, регулюють їх
змістовну частину, норми процесуального права – порядок (про-

4

Бюлетень законодавства і юридичної практики.- К., 2001. – № 1. –
С.121-130.
5
Бюлетень законодавства і юридичної практики. – К., 2001. – № 1. –
С.89-97.
6
Див: Дахно І.І. Антимонопольне право.- К., 1999. – С.8.
7
Див: Тотьев К.Ю. Конкурентное право. – М., 2000. – С.71.
8
Див: Кузьміна С. А. Захист інтересів суб’єктів господарювання від
недобросовісної конкуренції. – Д., 2000. – С.6.
9
Див: Біленчук П., Удалов Т. Програма курсу конкурентно-антимонопольне право України // “Юридичний вісник України”. – 2001.- № 40. –
С.37 – 40.
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цедуру) діяльності уповноважених органів та суб’єктів господарювання по реалізації норм матеріального права10.
Особливістю конкурентного законодавства є поєднання творчої, стимулюючої та репресивної функції завдяки наявності в
законодавстві всього комплексу регуляторних правоохоронних та
спеціалізованих норм.
Виходячи із зазначеного, можна запропонувати наступне визначення поняття “конкурентне законодавство”: конкурентне
законодавство – правова форма державного регулювання ринкових відносин, що являє собою сукупність нормативних актів,
спрямованих на створення, розвиток, відтворення та підтримку
добросовісної конкуренції, попередження, недопущення та припинення проявів монополізму та недобросовісної конкуренції,
регулювання сфери природних монополій з метою підвищення
ефективності і збалансованості економічної системи України.
Необхідно звернути увагу на тісний зв’язок конкурентного
законодавства з законодавством із захисту прав споживачів, законодавством у сфері інтелектуальної власності, законодавством
про рекламу та ін. Цей зв’язок є обґрунтованим і логічним. Зокрема, законодавство з захисту прав споживачів не лише встановлює правові гарантії для фізичних осіб при набутті останніми товарів для особистих потреб, а й сприяє розвитку конкуренції на
споживчому ринку. Проте, захист інтересів споживачів є одним із
вихідних положень (метою) застосування конкурентного законодавства. Нормами конкурентного законодавства забезпечується
захист окремих об’єктів інтелектуальної власності (фірмових найменувань, знаків для товарів і послуг ін.). Варто також зазначити, що відповідно до Паризької конвенції “Про охорону промислової власності” від 20.03.1883 р. (ст.2, 10 bis ст.10 ter) 11 одним з
об’єктів промислової власності є захист від недобросовісної конкуренції. Законодавством про рекламу встановлюються вимоги
10

Див: Тотьев К.Ю. Монополия и конкуренция: правовые аспекты
взаимодействия. – М., 1996. – С. 32.
11
Convention of Paris for the protection of industrial property of March 20,
1883 // United Nations – Treaty Series. – New York, 1977. Volume 828. – Р.
139-140.
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до рекламної продукції та забороняються прояви недобросовісної
ділової практики в рекламній діяльності (ст.10 Закону України
“Про рекламу” від 03.07.96 р.12).Проте, якщо добросовісність рекламної діяльності не може бути забезпечена на підставі ст.10
Закону України “Про рекламу”, застосовуються норми ст.ст.1, 15
Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”.
Розвиток конкурентного законодавства обумовив формування і розвиток конкурентного права в системі права України.
Поняття “конкурентне право” останнім часом часто використовується дослідниками в різних значеннях, тому варто визначитися зі змістом цього поняття.
Термін “конкурентне право” є запозиченим із західних правових систем. Варто зазначити, що в західній правовій науці сформовано два основних підходи до розуміння поняття “конкурентне право”: вузьке та широке.
Визначаючи сукупність правових норм, спрямованих на попередження, припинення і захист від недобросовісної конкуренції, говорять про конкурентне право у вузькому розумінні. При
цьому французькі дослідники зазначають, що правова регламентація захисту від недобросовісної конкуренції є необхідним доповненням правової регламентації будь-якого виду промислової
власності,13 а німецька правова доктрина та практика розглядає
конкурентне право як окрему галузь права чи підгалузь права14.
Останнім часом термін “конкурентне право” застосовують як
загальне об’єднуюче поняття, що охоплює як правову регламентацію захисту конкуренції від будь-яких обмежень конкуренції
(антимонопольне право), так і правову регламентацію захисту від
недобросовісної конкуренції. Досить часто ці два різні за змістом
поняття використовуються паралельно. Коли мова йде про конкурентне право як сукупність правових норм, спрямованих на
12

Бюлетень законодавства і юридичної практики. – К., 2001. – № 1. –
С.131.
13
Див: Еременко В.И. Вказана праця.– С.26.
14
Див: Нойфер И.Т. Основы законодательства против недобросовестной
конкуренции – Основы немецкого торгового и хозяйственного права. –
М., 1995. – С.76 – 82.
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захист від недобросовісної конкуренції, говорять про “класичне”
конкурентне право, підкреслюючи особливості застосування та
впливу норм із захисту від недобросовісної конкуренції на суспільні відносини15.
Проте, найбільш поширеною нині є точка зору, відповідно до
якої конкурентне право являє собою сукупність правових норм,
спрямованих як на недопущення будь-яких обмежень конкуренції, так і на захист від будь-яких проявів недобросовісної конкуренції з метою створення умов для нормального розвитку конкуренції.
Звернемо увагу, що в рамках загального поняття конкурентного права і антимонопольне право, і право з захисту від недобросовісної конкуренції спрямовані на забезпечення ефективного
функціонування ринкової економіки. Проте, унікальність сучасної економічної системи проявляється в тому, що окремі сфери
економіки за умов конкуренції є не ефективними (сфери дії природних монополій). Тому з метою збалансування економічної
системи держава законодавчим шляхом обмежує розвиток конкуренції на цих ринках. На думку К.Ю. Тотьєва, законодавство в
сфері природних монополій є антиподом антимонопольного законодавства16. Варто зауважити, що природні монополії відповідно до чинного законодавства існують у тих сферах економіки,
де задоволення попиту є більш ефективним за умови відсутності
конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва,
а товари, що виробляються природними монополіями, не можуть
бути замінені в споживанні іншими товарами, у зв’язку з чим попит на ринку не залежить від зміни цін. У той же час державне
регулювання в сфері природних монополій суттєво відрізняється
від антимонопольного регулювання. Головна відмінність полягає
в меті державного регулювання. Метою антимонопольного регулювання є створення умов для запуску ринкових механізмів та
подальше підтримання їх природного розвитку. Метою регулю15

Див: Еременко В.И. Законодательство о пресечении недобросовестной
конкуренции капиталистических стран. – М., 1991. – С.116 – 118.
16
Див: Тотьев К. Ю. Конкурентное право. – М., 2000. – С.80.
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вання діяльності природних монополій є створення ефективної
мобільної системи державного регулювання природних монополій, при якій суб’єкти природних монополій зацікавлені діяти
ефективно, не використовуючи переваг власного монопольного
становища, а їх вплив на ситуацію на ринку має суто ринковий
характер. Таким чином, незважаючи на протилежні механізми
державного регулювання, метою законодавства про природні монополії є також забезпечення ефективного функціонування економіки. Крім того, як не парадоксально, саме наявність природних монополій підкреслює необхідність конкуренції та переваги
свободи підприємницької діяльності. За таких умов право природних монополій є невід’ємною частиною конкурентного права.
Таким чином, конкурентне право слід розуміти в його єдності, тобто воно включає як антимонопольне право та право природних монополій, так і право з захисту від недобросовісної конкуренції. Об’єктом охорони цієї правової спільності є свобода конкурентної і господарської діяльності.
Визначивши зміст поняття “конкурентне право” варто визначити його місце в системі права України.
Слід звернути увагу на те, що юристи більшості розвинутих
держав далекі від дискусій про галузеву побудову національних
систем права. Головна увага приділяється групуванню правових
норм, об’єднання яких є доцільним з практичної точки зору 17.
Підкреслимо, що в українській правовій науці ніколи не досліджувалася правова природа конкурентного права як комплексного правового утворення, що об’єднує антимонопольне право,
право природних монополій та право з захисту від недобросовісної конкуренції. Хоча потреба в цьому існує досить давно.
Конкурентне право, з одного боку, встановлює правила поведінки для суб’єктів ринку, визначає межі здійснення цивільних
прав, забороняє суб’єктам конкурентних правовідносин здійснювати недобросовісну конкуренцію та зловживати ринковою владою, регулює договірні та позадоговірні зобов’язання, в певній
мірі визначає порядок використання та захисту виняткових прав
17

Див: Тотьев К.Ю. Конкурентное право. – М., 2000. – С.71.
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на окремі об’єкти інтелектуальної власності. Ці норми регулюють
майнові відносини, що характерно для приватного (цивільного)
права. З іншого боку, конкурентне право містить норми, що встановлюють заборону органам державної влади, органам місцевого
самоврядування, органам адміністративно-господарського управління і контролю приймати акти та здійснювати дії, що обмежують конкуренцію, а також повноваження конкурентних органів
по припиненню, попередженню та обмеженню антиконкурентної
діяльності.
Крім цього, для конкурентного права характерне співіснування судового та адміністративного порядку застосування правовідновлювальних заходів примусу та відповідальності, захист
публічного порядку та захист цивільних прав.
У сфері правового регулювання конкурентних відносин діють спеціально уповноважені державою структури – Антимонопольний комітет України і його територіальні відділення, Державні комісії регулювання природних монополій, які здійснюють
контроль за дотриманням конкурентного законодавства. Крім
того, суб’єкти підприємницької діяльності мають право за власною ініціативою захищати свої права та охоронювані законом
інтереси в судовому порядку.
Конкурентні правовідносини виникають частіше за все за
ініціативою одного з учасників відносин і за таких умов згоди
іншого учасника відносин не вимагається.
Варто також зазначити, що у разі скоєння правопорушення,
учасники конкурентних правовідносин несуть відповідальність
як перед державою, так і перед суб’єктом підприємницької діяльності, якому було завдано шкоди.
Спори, що виникають між учасниками конкурентних правовідносин вирішуються як у судовому, так і в позасудовому порядку.
Зазначимо, що наявність у конкурентному праві норм, спрямованих на забезпечення умов для створення та ефективного функціонування національних товарних ринків, є правовим закріпленням державної політики з розвитку конкуренції, що забезпечується нормами конституційного права.
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Виходячи з цього, можна зробити висновок, що конкурентне
право поєднує приватно- та публічно-правові елементи регулювання суспільних відносин. Специфічність впливу норм конкурентного права призвела до того, що конкурентне право набуло певної автономізації у правовій системі України.
Аналіз норм конкурентного права дає підстави стверджувати,
що конкурентне право являє собою комплексне утворення в системі права України, для якого характерне специфічне поєднання
адміністративно-правових, господарсько-правових, а також цивільно-правових методів впливу на конкурентні правовідносини.
Безсумнівним також є і те, що система антимонопольних органів
являє собою частину апарату державного управління. Нині Антимонопольний комітет є специфічним органом управління, діяльність якого сконцентрована на виконанні функцій державного
контролю як особливої форми управлінської діяльності. Варто
також зазначити, що з розвитком конкуренції поступово методи
адміністративного впливу на економічні відносини будуть змінюватися і навіть замінюватися економічними. Ця тенденція простежується і в Законі України “Про захист економічної конкуренції”. Проте, в сучасний період саме можливість застосування
адміністративних заходів впливу забезпечує розвиток ринкових
відносин в Україні.
Правові інститути, що входять до складу конкурентного права, мають різну правову природу. Комплексність правової природи конкурентного права не дозволяє беззастережно віднести його
до вже існуючих галузей права України і визначає необхідність
визначення конкурентного права як особливого комплексного
утворення, що об’єднує три взаємопов’язані правові інститути:
право з захисту від недобросовісної конкуренції, антимонопольне
право, право природних монополій.
Підсумовуючи, хотілося б зазначити, що конкурентне право
в Україні знаходиться в стадії становлення. В той же час неможливо не відмітити тісний зв’язок між станом розвитку конкурентного права та соціально-економічними процесами в державі. Саме особливості соціально-економічного розвитку країни обумовили необхідність появи і розвитку конкурентного права в Украї68
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ні. Сьогодні конкурентне право займає визначальне місце в системі права України і використовується як один із найбільш дієвих
механізмів легального, опосередкованого впливу держави на економічну ситуацію в країні.
Підкреслимо, що саме ступінь розвитку та ефективність застосування норм конкурентного права є одним з важливіших показників розвинутості ринкових відносин, цивілізованості економічної системи певної країни. Саме тому нині найважливішим
завданням держави є створення нових та вдосконалення вже існуючих законодавчих механізмів регулювання конкурентних відносин із використанням досвіду розвитку конкурентного законодавства в розвинутих країнах та на основі норм міжнародних договорів у сфері конкуренції.
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Мирова угода як засіб попередження
відкриття конкурсного провадження
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молодший науковий співробітник Інституту приватного права і
підприємництва АПрН України

Н

еспроможність – нове явище в сучасному українському
праві. Процедура визнання суб’єктів підприємницької
діяльності неспроможними в незалежній Україні регулювалася
прийнятим у травні 1992 р. Законом “Про банкрутство”. Однак у
процесі застосування Закону на практиці виникла ціла низка проблем, пов’язаних із недосконалістю даного Закону. Незважаючи
на велику кількість змін і доповнень, внесених до Закону, це не
вирішило великої кількості проблемних питань, пов’язаних з
процедурою визнання суб’єкта господарювання неспроможним.
Тому в 1999 р. Закон про неспроможність був прийнятий в новій
редакції1.
Мирова угода між боржником і кредиторами є одним із важливих положень нового Закону про неспроможність. Слід зазначити, що мирова угода виконує досить особливі функції у справах про неспроможність і є за своєю правовою суттю специфічною формою реорганізації шляхом реструктуризації боргів боржника.
До прийняття в 1999 р. Закону про неспроможність законодавство України не містило такої форми врегулювання боргів боржника, як мирова угода. Хоча деякі науковці, зокрема проф. Г.В.
Пронська2, вважають, що певні функції мирової угоди виконувала передбачена законодавством про неспроможність 1992 р. мож1

Див.: Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом” Відомості Верховної Ради України. –
1999. – №42-43.
2
Див.: Пронська Г.В. Деякі питання удосконалення законодавства про
банкрутство // З6. рішень та арбітражної практики ВАС України. – 1995.
– №3-4. – С.287.

70

Приватне право і підприємництво

ливість відкликання заяви кредитором або боржником, оскільки
за такими діями стоїть певна домовленість між кредиторами і боржником щодо врегулювання боргів боржника. Але такі угоди
залишаються поза увагою суду та кредиторів, які не беруть участі
у переговорах, а виконання вимог таких угод, на відміну від мирової угоди, не забезпечується.
Згідно з положеннями Закону України “Про банкрутство”,
єдиною формою, подібною до реорганізації, була санація. Санацією визнавалося задоволення вимог кредиторів до боржника і
виконання його зобов’язань перед бюджетом із переведенням
боргу3. За висловом судді Вищого арбітражного (тепер господарського) суду Джуня В.В., санація за своєю правовою природою
являла собою інститут переводу боргу, адаптований до засад
процесуального режиму справ про банкрутство 4. Однак неодноразово відмічалося, що санація як засіб розв’язання майнових
проблем у межах відповідного законодавства була розроблена
незадовільно, тому прогалини в законодавстві частково заповнювалися роз’ясненнями Вищого арбітражного суду.
Важливим положенням нового Закону про неспроможність
стала мирова угода, яка дала більш широку можливість суб’єктам
підприємницької діяльності уникнути визнання судом неспроможним, а також можливість реструктуризації боргів і подальшого
відновлення платоспроможності. Згідно з Законом про неспроможність 1999 р. під мировою угодою розуміється домовленість
між боржником та кредитором (або групою кредиторів) про відстрочку та (або) розстрочку платежів або припинення зобов’язання за угодою сторін.
Положення про мирову угоду містяться у законодавствах багатьох зарубіжних країн. Так, у законодавстві Російської Федерації про неспроможність5 вказується, що на будь-якій стадії розг3

Див.: Закон України “Про банкрутство”. – Ст.12.
Див.: Джунь В.В. Техніко-юридичні аспекти застосування інституту
санації у процедурі банкрутства // 36 рішень та арбітражної практики
ВАС України. – 1995. – № 3-4. – С.289.
5
Закон РФ “О несостоятельности (банкротстве)” від 08.01.98 р. №6. –
ФЗ. – Ст.120.
4
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ляду арбітражним судом справи про банкрутство боржник і кредитори мають право укласти мирову угоду. Крім того, укладання
мирової угоди для попередження відкриття конкурсного провадження і ліквідації майна неспроможного боржника передбачається законодавством про неспроможність таких країн, як Німеччина6, Швеція7, США8 і Великобританія9 та деяких ін.
Відповідно до українського законодавства про неспроможність, мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про неспроможність. Рішення про укладення
угоди приймається від імені кредиторів або від імені боржника. В
першому випадку рішення приймається комітетом кредиторів
більшістю голосів кредиторів – членів комітету та вважається
прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких були забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на
укладення мирової угоди (п.3 ст.35). Від імені кредиторів угоду
підписує голова комітету кредиторів.
Від імені боржника рішення про укладення мирової угоди
приймається керівником боржника чи арбітражним керуючим
(керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження
органів управління та керівника і підписують його. Однак дана
підстава застосування мирової угоди не відповідає критерію узгодження волі сторін. Рішення про укладення мирової угоди від
імені кредиторів приймається комітетом кредиторів. У той же час
рішення про укладення даної угоди від імені боржника може бути
прийняте не лише його керівником у процедурі розпорядження
майном, й арбітражним керуючим у процедурі санації та ліквідації, які виконують повноваження органів управління та керівника
боржника і підписують цю угоду. Отже, при укладенні мирової
6

Закон про мирові угоди від 26.02.1935 р. і Конкурсний звід від
10.02.1877 р. в редакції від 20.05.1898.
7
Глава 12 Конкурсного закону №762 від 11.06.1987 р., Закон про мирову угоду 1970 р.
8
Закон №95-598 про банкрутство та неплатоспроможність, прийнятий
Конгресом США 6.11 1978 р., який вступив у силу 1.10.1979 р.
9
Закон про неплатоспроможність, 1986 р.
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угоди в процедурах санації та ліквідації повноваження боржника
узурпуються арбітражним керуючим, що, звісно, не може вважатись за вияв волі самого боржника в особі власника його майна
або носіїв корпоративних прав на статутний капітал.
Відповідно до ст.36 Закону про неплатоспроможність в редакції 1999 р., мирова угода може бути укладена тільки щодо вимог, забезпечених заставою, вимог другої та наступної черг, визначених у законі. У випадку укладення мирової угоди органи
державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння
податків і зборів (обов’язкових платежів), зобов’язані погодитися
на задоволення частини вимог із метою забезпечення відновлення
платоспроможності підприємства, а також погодитися на прощення (списання) всієї заборгованості по сплаті податків і зборів
(обов’язкових платежів), яка виникла у строк, що передував двом
календарним рокам до дня подання заяви про порушення справи
про неспроможність до арбітражного суду та на прощення (списання) частини заборгованості чи її розстрочку (відстрочку) до
шести років, яка виникла в строк двох останніх календарних років перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до арбітражного суду.
Закон захищає інтереси кредиторів, які не брали участі у голосуванні або проголосували проти укладання мирової угоди.
Для таких кредиторів не можуть бути встановлення умови гірші,
ніж для кредиторів, які висловили згоду на укладанні мирової
угоди, вимоги яких віднесені до однієї черги.
Мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню арбітражним судом і набирає чинності з дня її затвердження арбітражним судом і є обов’язковою для боржника та
для кредиторів. Одностороння відмова від мирової угоди не допускається.
Серед положень, які повинна містити мирова угода, Закон
виділяє такі розміри, порядок і строки виконання зобов’язань боржника, відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини; умови про виконання зобов’язань боржника
третіми особами; про обмін вимог кредиторів на акції боржника
73

Приватне право і підприємництво

та про задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не
суперечать закону.
Закон також передбачає випадки недійсності мирової угоди.
Мирова угода може бути визнана недійсною арбітражним судом
за заявою будь-кого з кредиторів, якщо боржником подані недостовірні відомості про фінансове або майнове становище, або виконання мирової угоди призведе боржника до банкрутства. Мирова угода може бути розірвана за рішенням арбітражного суду в
випадку невиконання боржником умов мирової угоди щодо не
менш як третини вимог кредиторів, а також провадження боржником дій, які завдають збитків правам та законним інтересам
кредиторів. Визнання мирової угоди недійсною є підставою для
поновлення провадження у справі про неспроможність, про що
арбітражним судом виноситься ухвала. Повідомлення про поновлення провадження у справі про неспроможність публікуються в
офіційних друкованих органах.
Розірвання мирової угоди арбітражним судом щодо окремого
кредитора не тягне її розірвання щодо інших кредиторів. У разі
визнання мирової угоди недійсною або її розірвання вимоги кредиторів, щодо яких були надані відстрочка та (або) розстрочка
платежів або прощення (списання) боргів, відновлюються у повному розмірі у незадоволеній частині.
У разі невиконання мирової угоди кредитори можуть
пред’явити свої вимоги до боржника в обсязі, передбаченому мировою угодою У разі порушення провадження у справі про банкрутство цього боржника обсяг вимог кредиторів, щодо яких було
укладено мирову угоду, визначається в межах, передбачених зазначеною мировою угодою.
Як було сказано вище, положення про мирову угоду містяться у законодавствах багатьох зарубіжних країн про неспроможність, зокрема в законодавствах Німеччини, Швеції, Сполучених
Штатів Америки, Великобританії. Попробуємо проаналізувати положення про мирову угоду в законодавствах вищезгаданих країн.
Німеччина. Важливе значення для попередження відкриття
конкурсного провадження і ліквідації майна неспроможного боржника має укладання мирових угод.
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Закон про мирові угоди застосовується з моменту оголошення особи неспроможним боржником. При цьому особа не втрачає
права на управління майном. Пропозиція про укладання мирової
угоди повинна містити вказівку на те. що кредитори отримають
задоволення в розмірі не менше 35% від суми боргу. У тому ж
випадку, якщо боржник просить відстрочку платежів більш ніж
на рік. борги повинні бути погашені не менш ніж на 40%. Суд
приймає рішення про початок процедури мирового врегулювання
або відмовляє в початку провадження і виносить рішення про
оголошення боржника неспроможним і про відкриття конкурсного провадження.
У випадку прийняття судом рішення про початок процедури
мирового врегулювання суд призначає адміністратора і день проведення загальних зборів кредиторів. Збори кредиторів приймають рішення про прийняття або відхилення мирової угоди. Рішення про мирову угоду вважається прийнятим, якщо за нього
проголосували не менш як 3/4 кредиторів (з урахуванням розміру
вимог) і при наявності на зборах більшості кредиторів. Після голосування суд повинен протягом тижня затвердити або відхилити
мирову угоду. Затверджена судом мирова угода стає обов’язковою для всіх кредиторів. Після затвердження мирової угоди
судом і вступу рішення в законну силу суд приймає постанову
про припинення конкурсного провадження. Вказане рішення суду оскарженню не підлягає. Неспроможний боржник відновлюється в праві розпорядження своїми активами.
Швеція. Основним правовим засобом попередження конкурсного провадження і ліквідації майна неспроможного боржника є
мирова угода. Відомі три види таких угод: мирова угода в конкурсному провадженні, офіційна мирова угода, неофіційна, або позасудова мирова угода.
Офіційна мирова угода є засобом попередження відкриття
конкурсного провадження, тоді як мирова угода в конкурсному
провадження засіб попередження ліквідації майна. Обидві вони
мають примусовий характер для офіційних кредиторів при схваленні угоди 3/5 від суми вимог усіх голосуючих. Якщо пропозиція про мирову угоду покриває як мінімум 50% усієї суми вимог.
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то після затвердження судом ця угода є обов’язковою для всіх
інших кредиторів.
Боржник надає суду пропозицію про мирове врегулювання, в
якому вказує розмір, в якому боржник пропонує оплатити свої
борги (як мінімум 25%), строки оплати, а також чи надана гарантія оплати і в чому вона виражається. Після затвердження судом
виконання мирової угоди стає обов’язковим, за виключенням
кредиторів із переважним правом вимоги.
Позасудові угоди укладаються при посередництві Центру з
прийняття мирових угод і зі справ банкрутства. Мирові угоди,
прийняті таким шляхом, не є обов’язковими для меншості, так як
взагалі можливі тільки при досягненні згоди абсолютно всіх кредиторів.
Сполучені Штати Америки. Однією з можливостей попередження відкриття конкурсного провадження є мирова угода. Можливі мирові угоди двох видів. Перший вид характеризується
тим, що боржник не втрачає права управління своїм майном і його право власності ніяк не обмежується. Відповідно до плану, наданого суду і зборам кредиторів, боржник виплачує кредиторам
борги поступово, у встановлені строки. В іншому випадку боржник втрачає право керування своїм майном, яке переходить до
призначеного довірчого власника.
Боржник вправі укласти мирову угоду неофіційно, без затвердження судом. Однак така угода має силу тільки для кредиторів, які її підтримали.
Великобританія. У законодавстві Великобританії передбачена можливість добровільної згоди між неспроможним боржником і його кредиторами про врегулювання справ боржника з метою попередження конкурсного провадження.
Добровільна згода укладається за ініціативою боржника. Суд
приймає рішення про необхідність скликання зборів кредиторів.
Збори кредиторів розглядають пропозицію боржника і або приймають, або вносять свої доповнення, які дійсні лише за умови їх
погодження з боржником. Рішення приймається 3/4 голосів кредиторів, присутніх на зборах, які голосують відповідно до обсягу
належних їм вимог. Добровільна згода, яка схвалена зборами
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кредиторів, стає обов’язковою для всіх кредиторів, які були повідомлені про збори і мали на них право голосу.
Отже, як ми бачимо, мирова угода передбачена законодавствами про неспроможність багатьох країн, і має багато спільного в
законодавствах, які ми розглянули. Наприклад, те, що мирова
угода, якщо вона прийнята, має обов’язкову силу для всіх кредиторів, незалежно від того, чи голосував даний кредитор за угоду,
чи він був проти.
Мирова угода завжди приймається на зборах кредиторів і
кредитори повинні бути попереджені про скликання зборів заздалегідь. Завжди повинна бути на зборах певна кількість кредиторів
для того, щоб прийняті ними рішення мали силу.
Мирова угода приймається лише тоді, коли боржник зобов’язується відшкодувати кредиторам певний відсоток суми боргів (у законах кожної країни згадуються різні відсотки), за прийняття мирової угоди повинна проголосувати певна кількість
кредиторів, а також мирова угода повинна бути обов’язково затверджена судом. В інших випадках вона б не мала обов’язкової
сили як для тих кредиторів, що виступали за прийняття угоди, так
і для тих, які були проти.
Крім того, всі кредитори мають рівні права на відшкодування, не залежно від того, як вони ставляться до прийняття угоди і
чи були вони взагалі на голосуванні.
Застосування мирової угоди є важливим і необхідним засобом для попередження відкриття конкурсного провадження. До
того, як визнати боржника неспроможним, ми повинні вжити всіх
заходів для відновлення платоспроможності боржника і лише тоді, коли всі попередньо прийняті заходи не дали позитивних результатів, можливе відкриття конкурсного провадження. Лише в
такому випадку можна всебічно врахувати інтереси як самого
боржника, так і кредиторів, оскільки у випадку визнання боржника неспроможним кредитор отримує лише частину своїх вимог, а
після відновлення платоспроможності боржника стає можливим
відшкодування у повному обсязі.
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Правове регулювання діяльності
кредитних спілок в Україні:
історія і сучасність
А. ДУХНЕВИЧ,
аспірант Волинського державного університету імені Лесі Українки

В

умовах, коли фінансовий ринок України перебуває у
стадії формування і такого різноманіття форм фінансових посередників, які є в розвинутих країнах, не спостерігається,
особлива увага науковців-економістів і юристів має бути зосереджена на вивченні функціонування кредитних спілок, що могли б
стати вагомим елементом структури економічних відносин в
Україні. Існуючі на сьогодні фінансові установи – комерційні банки, страхові та інвестиційні кампанії, пенсійні фонди, довірчі
товариства та інші – не повною мірою задовольняють потреби
населення у фінансових послугах. Справа в тому, що найпотужніші фінансові установи надають перевагу обслуговуванню юридичних осіб і не завжди бажають надавати послуги фізичним
особам через незначний розмір операцій. У фінансовому полі
країни створюється вакуум, який може і повинен заповнити кооперативний рух. Тим більше, що маємо неабиякий досвід успішного розвитку кредитних спілок на території нашої держави в
минулому.
Кооперативний процес в Україні має столітню історію і корінням сягає у 1850-70-і роки. Для прикладу, засноване у 1871 р.
ощадно-позичкове товариство в Сокиринцях Полтавської губернії, яке проіснувало близько 60 років, у 1908 р. обслуговувало 8
волостей, 25 сіл, загалом майже 25 тис. осіб. За короткий період –
до початку ХХ ст. кооперативний рух в Україні охоплював близько 2 млн. чол. і був потужною економічною та соціальною системою захисту сільського населення. Саме сільського, бо, як свідчить статистика, наприклад, у Буковині з 174 кооперативів 159
були сільськими. На жаль, ілюстрацій ефективної діяльності сільськогосподарських кредитних спілок на сьогодні нема (за винят78
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ком, хіба що, повідомлення про те, як в Одеській області кредитна спілка “Начало” допомогла фермерам закласти сад) [5,20].
Побіжний екскурс в історію свідчить про те, що бурхливий
розвиток сільськогосподарських кредитних спілок спостерігався
в періоди, які характеризувались докорінними змінами умов господарювання на зламі систем суспільно-економічних відносин, з
одного боку, і розвитком середньо- або малозаможного селянства
як соціальної верстви, з іншого.
Нагадаємо, що зародження кредитного руху в Україні відносять до половини ХІХ ст. – періоду олександрівських реформ,
коли в результаті скасування кріпосного права і реорганізації великого поміщицького землеволодіння селяни отримали власні
ділянки землі і свободу господарювати на ній на власний розсуд.
Оскільки фінансова спроможність вчорашніх кріпаків була надто
низькою, саме життя підштовхувало їх до кооперації.
Наступна хвиля піднесення розвитку кредитних спілок спостерігається на початку ХХ століття – в період Столипінської аграрної реформи, основна ідея якої полягала у ліквідації общинного землеволодіння і реалізації селянами економічної свободи господарювання. “Всеобщий русский календарь” у 1918 р. описував
феномен відродження сибірського села Стара Барда, де завдяки
успішній діяльності кредитної спілки, заснованої односельчанами, вдалося вибудувати молокопереробний завод, налагодити
торгівлю, електрифікувати, телефонізувати всю околицю, а з часом – влаштувати дослідницькі тваринну ферму, посіви кормових
буряків і трав та навіть спорудити власний кінематограф [7,32]. І
це у 1918 р., за 20 років діяльності спілки!
З урахуванням особливостей розвитку кредитних спілок цілком логічним виявляється третій етап їх бурхливого розвитку – у
1921-24 рр.: у період непу було дозволено відновлювати спілки.
Після огульної націоналізації землі селянам дозволялося вести
присадибне господарство, а якщо взяти до уваги внутрішні і зовнішні війни, політику “продрозверсток”, інфляцію 1917 р., що
становила 75%, а у 1918 р. – 200%, і масове зубожіння населення,
як наслідок – зрозумілим стає прагнення більшовиків відбудувати
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національну економіку і зняти соціальну напругу за допомогою
такого потужного інструменту, як кредитна спілка.
Отже, кредитний рух має успіх при поєднанні принаймні
двох факторів соціально-економічного розвитку: 1) наявність порівняно невеликих селянських господарств, власники яких користуються політично-економічною свободою у господарюванні;
2) фінансова неспроможність власників цих ділянок для ведення
самостійного повноцінного господарства, їх відносна бідність,
брак коштів для технічного, насіннєвого та іншого забезпечення –
власне цей спектр проблем покликана розв’язувати кредитна
спілка.
На сьогодні в Україні, в результаті проведення аграрної реформи і паювання землі склалась подібна ситуація (з урахуванням нових історичних умов). На перший план знову висувається
відокремлення одноосібних, невеликих порівняно з колгоспними
латифундіями, земельних наділів, власники яких є потенційними
членами кредитних спілок, бо наразі перебувають на роздоріжжі:
вести господарство самостійно – не вистачає коштів, залишитись
у модифікованому колгоспі – неперспективно, продати пай і їхати в місто на заробітчанство – страшно. В даному випадку історичний досвід підштовхує на випробуваний класичний шлях виходу – через створення кредитної спілки, основні засади якої
описані ще в 50-х роках ХІХ ст. в ідеї “сільської ради”
Ф.Райфайзеном. Найголовнішими принципами діяльності таких
кредитівок були:
Необмежена солідарна відповідальність членів за боргами
товариства, що підвищувало його платоспроможність та забезпечувало можливість одержати в державному або комерційному
банку великий і довгостроковий кредит, з якого формувався позичковий фонд. Крім цього, забезпечення зобов’язань товариства
всім особистим майном його членів викликало довіру та сприяло
вкладанню коштів на ощадні та поточні рахунки, у зв’язку з чим
“сільській касі” не були потрібні пайові внески членів для створення з них позичкового капіталу, з якого б формувався позичковий фонд. Тому навіть найбідніші селяни могли ставати членами
кредитних товариств [2,25].
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Позички видавалися тільки на виробничі потреби членів товариства. Кредитне товариство прагнуло перш за все допомогти
селянину заробити гроші і цим піднести рівень його життя. Тому
позички видавалися виключно на продуктивну діяльність, у результаті якої господарство позичальника мало одержати прибуток і розрахуватися за взятий кредит (сплатити основну суму та
проценти). Цей принцип зумовлювався необхідністю платити
проценти за банківський кредит та нараховувати проценти за банківський кредит і на ощадні вклади у товаристві.
“Сільська каса” створювалася для певної спільноти людей
(село, церковна парафія) і видавала кредити тільки своїм членам
під солідарну відповідальність. Оскільки всі добре знали одне
одного, правління могло стежити за цільовим використанням
кредиту. Локалізація діяльності кредитної спілки забезпечувала її
стабільність, але й обмежувала можливості розвитку. Тому згодом було введено систему триступеневого кредитування: кредитні товариства – регіональні центральні каси – центральний кооперативний банк. Відповідно, учасниками кредитних спілок були
окремі особи, регіональних кас – кредитні товариства, банку –
регіональні каси. Така система повністю компенсувала недоліки
локалізації діяльності кредитних спілок і забезпечувала їхній вихід на фінансові ринки.
Члени правління товариства працювали на громадських засадах. Як правило, їм поверталися лише фактичні витрати,
пов’язані з виконанням цих обов’язків. Але бути головою спілки
вважають дуже почесним.
Заборона вступати до інших товариств була викликана необмеженою відповідальністю членів кредитної спілки і прагненням
не допустити отримання коштів деінде під забезпечення одним і
тим же майном.
Єдиним забезпеченням кредитоспроможності цих спілок була спільна відповідальність членів, а пайовий капітал відігравав
досить формальну роль [3,54]. Основним джерелом коштів були
поточні і ощадні рахунки членів. Це стало основою для дотримання принципу повернення кредиту.
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Усі принципи діяльності “сільських кас” були взаємопов’язані й у комплексі утворювали міцну, надійну базу. Слід
зазначити, що, на думку Райфайзена, кредитними операціями не
повинні обмежуватися справи товариства. Воно мало б стати
сільським кооперативом універсального типу, який би закуповував для своїх членів потрібні засоби виробництва, продавав продукти їх праці, організовував курси та лекції з проблем сільського
господарства, виконував культурно-просвітницьке та виховнопатріотичне навантаження.
За цим же принципом у статутах українських кредитних спілок початку ХХ ст. зазначалося, що вони мають на меті полегшити ведення господарства своїм членам шляхом надання позичок і
посередництва в обороті їхніх господарств, а також сприяти своїм
членам у накопиченні заощаджень.
Капітал спілки формувався із паїв і пайових внесків, пожертвувань або позичок товариству коштів іншими суб’єктами господарювання, відрахувань від діяльності. За рахунок цих коштів
створювались фонди для посередництва, на погашення безнадійних позик, для видачі допомоги членам і їхнім сім’ям при нещасних випадках.
Стаття 1 Закону України “Про кредитні спілки” від
20.12.2001 р. дає визначення поняттю “кредитна спілка”. Кредитна спілка – це “неприбуткова організація, заснована фізичними
особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її
членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за
рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.”
Це визначення досить повно відображає особливість кредитної
спілки, яка за формою господарювання є фінансовим кооперативом, що ставить за мету взаємодопомогу й економічний захист
людей [1].
Для досягнення цієї мети кредитні спілки, на відміну від інших фінансових установ, створюються групою людей для самозабезпечення фінансовими послугами і не ставлять завдань щодо
отримування прибутки[6,5]. У кредитній спілці її члени є одночасно і власниками і клієнтами, а тому вдається поєднати, зазвичай,
протилежні інтереси. Прибуток, отриманий від члена спілки як
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від клієнта, повертається до нього ж як до власника. Члени кредитної спілки отримують гроші кількома шляхами. Кошти, вміщені у вклади, надаються членам під низьку ставку відсотка.
Щороку після визначення величини поточних витрат і резервного
фонду, залишок коштів, зароблених кредитною спілкою, сплачується членам у формі дивідендів на заощадження або ж часткове
погашення позики. Гроші повертаються членам кредитної спілки
і тоді, коли вони забирають свій пай і вибувають з неї.
Ще однією перевагою кредитних спілок є те, що вони створюються на базі певного існуючого територіального чи професійного об’єднання, громадської чи релігійної організації, територіальної одиниці, трудового колективу, в якому люди знають
один одного. Статут і всі принципові рішення щодо діяльності
кредитних спілок приймаються загальними зборами, на яких кожен член спілки має тільки один голос незалежно від суми внесків і терміну вступу до спілки. Особи, які створили спілку, не
мають жодних привілеїв або виняткових прав щодо членів, які
вступили до спілки пізніше.
Демократичні засади господарювання, є перелічені вище, доповнюються ще й тим фактом, що кредитна спілка – це неприбуткова організація, яка користується пільгами в оподаткуванні і на
яку не поширюються вимоги антимонопольного законодавства. А
тому можна було б прогнозувати бурхливий розвиток спілок у
широких масштабах на всій території України. На жаль, ситуація
на сьогодні виглядає не так оптимістично.
З 1992 р., коли в Україні почався процес відродження кредитного руху, було зареєстровано близько 200 кредитних спілок, що
мають в активах трохи більше 10 млн. грн. і охоплюють близько
40 тис. громадян (0,08% населення). Для порівняння – у Франції,
яка за кількістю населення прирівнюється до України, діє понад 2
тис. кредитівок, що об’єднують до 5 млн. осіб (13,2% населення).
У США цим видом кооперацій охоплено 37,7% населення, у Канаді – 21,3% [2,27]. Тобто Україна тут явно програє, і це в той
час, коли розвитком кооперації на її теренах опікується Всесвітня
Рада кредитних спілок та Українська світова кооперативна рада,
справі розбудови кредитних спілок слугує канадська програма
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розвитку, що з 1993 р. фінансується за підтримки Агентства міжнародного розвитку Канади [8,12].
Аналіз структури існуючих кредитних спілок показує, що сучасні українські кредитні спілки є адаптованими до умов перехідної економіки у формі “міських народних банків”. Поза кооперативним рухом до цього часу залишається значна частина сільського населення, тоді як за своєю логікою кредитна спілка могла
б стати основою для формування єдиної багаторівневої розгалуженої системи фінансової самодопомоги в аграрному секторі
економіки України.
Повільний розвиток такої форми самофінансування в аграрному секторі пояснюється не лише традиційною консервативністю і сповільненим відчуттям часу українським селянством. Перед
Національною Асоціацією кредитних спілок України, урядом та
Верховною Радою України постають не вирішенні до цього часу
завдання, серед яких першочергові – формування законодавчої
бази, створення стабілізаційного фонду, організація системного
навчання, програмне забезпечення та налагодження взаємозв’язків між існуючими кредитними спілками різних рівнів і
регіонів. Практика сучасних кредитних спілок не позбавлена
елементів хаотичності, непрофесійності, іноді – шахрайства. Досвід функціонування українських спілок вказує на суттєві перепони на шляху їх розвитку, навіть у місті. Наприклад, члени кредитної спілки “Україна” у зверненні до посадових осіб через посередництво газети “Самостійна Україна” вказували на недоцільність і економічну невигідність оподаткування дивідендів членів
спілки за ставкою 20%, на заниження рівня ліміту каси і нормативні неузгодженості у вирішенні цього питання, на завищення
вирахувань банківського обслуговування тощо [4,3].
Отже, що на сьогодні не оформлені законодавчо акти оцінки
нерухомості, що здається під заставу, недосконалий механізм
страхування ризику. Нема цілісної системи координації діяльності кредитних спілок.
Усе це зумовлює необхідність розробки державної цільової
комплексної програми сприяння розвиткові кредитних спілок у
цілому, з урахуванням специфіки діяльності їх на селі – особливо.
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Лише з розв’язанням цілого комплексу проблем кредитний рух в
Україні зможе сприяти вирішенню соціально-економічних проблем України.
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Поняття корпоративного права
В. ВАСИЛЬЄВА,
ст. науковий співробітник Івано-Франківської лабораторії з вивчення проблем
корпоративного права Інституту приватного права та підприємництва АПрН
України, кандидат юридичних наук

Н

а сьогоднішній день в нашу правосвідомість широко
ввійшли такі поняття як “корпоративне право та “корпоративні права”. Ці терміни вживаються в найрізноманітніших значеннях. Особливо це спостерігається в нормативних документах
різної юридичної сили, де неоднакове тлумачення цих понять
призводить до неадекватного регулювання правовідносин, що
виникають.
В юридичній літературі з приводу питання про поняття корпоративного права та корпоративних прав зустрічаються найрізноманітніші точки зору. Проблеми корпоративного права дедалі
більше привертають увагу юристів-практиків, науковців і стають
предметом вивчення останніх. Безперечно, що ці поняття не є
одновимірними, правовідносини, що регулює корпоративне право, за своєю правовою природою є складними, різноплановими, і
цивілістика радянських часів такими дослідженнями не займалася. Тому, безперечно, на сьогоднішній день постала нагальна потреба дати правовий аналіз цим термінам, зясувати юридичну
природу корпоративних відносин, визначити їх місце в системі
цивільного права.
Перш за все, для вивчення цих проблем необхідно проаналізувати історію виникнення цих інститутів, звернутися до першоджерела цих термінів. Родоначальницею сучасного корпоративного права є Великобританія, правові інститути якої лягли в основу сучасного законодавства про корпоративне право в більшості країн світу. Прообразом сучасних юридичних осіб корпоративного типу стали т.з. “компанії”. Пізніше їх стали називати корпораціями, оскільки для надання їм правового статусу необхідна
була інкорпорація цих утворень шляхом реєстрації. Англійські
корпорації виникли в зв’язку з бурхливим розвитком торгівлі та
відсутністю належного банківського кредитування. В основу
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створення та класифікації компаній корпоративного типу був покладений критерій партнерства та наявності складочного капіталу. На сьогоднішній день до англійського корпоративного права
включається досить широкий спектр правових інститутів. Це норми, що регулюють відносини створення, діяльності компаній,
класифікацію компаній, правосуб’єктність, порядок реорганізації,
законодавство про цінні папери компанії, неплатоспроможність
та банкрутство компаній. За аналогією з національним правом,
корпоративне право Великобританії – це право юридичних осіб.
Розглядаючи питання про поняття корпоративного права серед науковців в нашій країні, слід відмітити відсутність у підході
до цього питання однакових критеріїв, а звідси – різномаїття поглядів, починаючи від ототожнення корпоративного права з акціонерним правом. Або інша крайність - віднесення до корпоративних відносин питань регулювання внутрішніх організаційних
правил, правил трудового розпорядку, преміювання тощо 1. Своєрідно підходить до поняття корпоративного права російський
вчений Т.В.Кашаніна. На її думку, корпоративне право – це система внутрішньоорганізаційних правил певної організації, яка
заснована на членстві та об’єднанні капіталів. Іншими словами, –
це сукупність локальних нормативних актів даної організації.
Слід зазначити, що такі норми поведінки регламентують внутрішнє “життя” організації, вони є управлінськими і в більшій мірі
побудовані на загальнодержавних нормативних актах, у тому числі нормах публічно-правового характеру, які не можуть бути
змінені за волею засновників. Аналізуючи такий підхід до визначення поняття корпоративного права, не слід забувати і про права
найманих працівників, трудового колективу та виникнення правовідносин, які регулюються трудовим правом і за своєю правовою природою тяжіють до адміністративних відносин. Безперечно, що такий підхід призвів би нас до втягування в предмет регулювання корпоративного права таких правовідносин, які за своєю
1

Див.: Кашаніна Т.В. Некоторые проблемы теории юридических лиц и
их прикладное значение (класификация корпоративного права) // Предпринимательство, хозяйство и право. – №10 – 1998.
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природою не є приватно-правовими, або ж до створення полісистемного інституту.
Перш за все слід сказати, що в цій статті корпоративне право
розглядається як цивільно-правовий інститут, який входить до
предмета регулювання цивільного права, але особливості цих суспільних відносин визначають їх внутрішню диференціацію і потребують відповідного правового регулювання. Отже, для регулювання корпоративних відносин застосовується цивільноправовий метод регулювання – метод юридичної рівності сторін.
У результаті врегулювання нормами права ця група суспільних
відносин набуває форми цивільного правовідношення.
Аналіз змісту поняття “корпоративне право” необхідно починати із розгляду його як права об’єктивного та права суб’єктивного. В об’єктивному розумінні корпоративне право – це система юридичних норм, що регулює певну групу суспільних відносин. Для окреслення такої групи необхідно встановити предмет
регулювання, сферу виникнення та існування таких відносин. Як
уже відзначалося своїм виникненням корпоративне право завдячує появою та визнанням юридичних осіб рівноправними
суб’єктами права. Особливості цієї групи суспільних відносин
можна з’ясувати через аналіз елементів корпоративного правовідношення, а саме суб’єктів, об’єкта регулювання та юридичного
факту, на підставі якого виникає корпоративне правовідношення.
Суб’єктами корпоративних відносин є фізичні та юридичні
особи в тій мірі, в якій вони (можуть бути) мають право бути засновниками(учасниками) організацій. Предметом регулювання є
група суспільних відносин, яка виникає в зв’язку з реалізацією
суб’єктивного цивільного права на створення юридичної особи
корпоративного устрою. До елементів будь-якого цивільного
правовідношення входить і юридичний факт, на підставі якого
воно виникає. Моментом виникнення корпоративного правовідношення є особливий юридичний факт – реєстрація юридичної
особи корпоративного устрою. На підставі вищенаведеного, можна дійти висновку, що ключовим у виникненні корпоративних
відносин є момент інкорпорації юридичної особи. Але при цьому
слід мати на увазі, що мова йде про реєстрацію юридичної особи
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корпоративного устрою, оскільки при протилежному склалася б
ситуація підміни інституту юридичних осіб інститутом корпоративного права. Критерій інкорпорації є безумовним, оскільки в
протилежному випадку мова може йти тільки про спільну діяльність в будь-якій сфері, а такі відносини лежать поза межами регулювання корпоративного права і регулюються іншим цивільноправовим інститутом.
Для з’ясування питання про те, учасники яких саме юридичних осіб набувають корпоративних прав, слід звернутися до поняття “корпорації”, оскільки термін “корпоративні права” є, очевидно, від нього похідним. Правові словники термін “корпорація”
(в пер. з латинського – об’єднання, співтовариство) визначають
як сукупність осіб, що об’єдналися для досягнення будь-яких цілей і визнані юридичними особами. Таким чином першим критерієм віднесення організації до корпорації є наявність “союзу осіб”.
Другим критерієм є принцип “союзу капіталів”, тобто передбачається насамперед об’єднання зусиль та коштів їх учасників.
Таким чином, корпорація як суб’єкт корпоративних відносин
– це договірне об’єднання осіб на основі поєднання виробничих
наукових та комерційних інтересів і побудоване на певній фінансовій залежності учасників. Отже, в залежності від того, що ми
розуміємо під поняттям “корпорація”, і в певній мірі буде визначатися зміст корпоративних відносин, в яких такі суб’єкти будуть
брати участь, і, відповідно, – зміст поняття корпоративного права. В Україні такі юридичні особи прийнято називати товариствами. Така організаційно-правова форма використовується і для
назв тих юридичних осіб, які створюються без мети отримання та
подальшого розподілу прибутку. Всі вони, незалежно від назви
можуть вважатися товариствами, оскільки мають корпоративний
устрій і управляються його учасниками2.Таким чином, до корпорацій слід віднести об’єднання осіб і об’єднання капіталів, що є
важливими передумовами, які лежать в основі створення будьякого товариства і які, в свою чергу, в більшій чи меншій мірі
2

Див.: Кузнєцова Н.С. Підприємницькі товариства // Українське право.
– №1. – 1998.
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притаманні йому. Такими є як господарські товариства, так і товариства-установи (неприбуткові), так і кооперативи, колективні
сільськогосподарські підприємства (ст.66 нового Цивільного кодексу України). Таким чином, (правовою підставою) моментом
виникнення корпоративного права в суб’єктивному розумінні є
момент створення юридичної особи корпоративного типу або
вступу особи до числа учасників корпорації. Стержнем усіх корпоративних прав є правовий зв’язок, який виникає між засновниками та створеним суб’єктом. Специфіка корпоративного права
виявляється, зокрема, в тому, що воно в свою чергу складається з
низки прав, яке кожне окремо можна назвати корпоративним
правом. Це право на одержання дивідендів, право на управління,
право на отримання частини прибутку тощо.
Отже, корпоративне право, як право об’єктивне, можна розглядати як систему юридичних норм, що регулюють групу суспільних відносин, яка виникає в зв’язку із створенням і функціонуванням юридичних осіб корпоративного устрою (товариств). Корпоративне право в суб’єктивному розумінні слід розуміти як
право особи, об’єднуючи зусилля та капітал, бути учасником корпорації. Всі інші суб’єктивні права учасника, що випливають із
його членства в тій чи іншій організації, є похідними і розкриваються через поняття змісту корпоративного права.

Позасудові механізми захисту
корпоративних прав
Н. КОБЕЦЬКА,
ст. науковий співробітник Івано-Франківської лабораторії із вивчення проблем
корпоративного права Інституту приватного права і підприємництва АПрН
України, кандидат юридичних наук

дієвим механізмом захисту корпоративних прав
Н айбільш
є, звичайно, судовий захист. Звернення учасників господарських товариств у суд за захистом своїх порушених прав та
інтересів можливе в різних випадках, у тому числі, коли суб’єктом корпоративних прав використовувались інші, передбачені
законодавством засоби, але вони залишились безрезультатними.
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Зокрема, законодавством закріплено ряд положень щодо діяльності господарських товариств, які є своєрідними гарантіями
прав їх учасників, а також можливості учасників у випадках, коли
є порушення їх прав чи, на їх думку, такі порушення реально можуть виникнути, припинити чи попередити їх шляхом звернення
до внутрішніх органів управління господарським товариством.
Тобто, одним із механізмів захисту корпоративних прав є, як
називає їх О.Р. Кібенко, внутрішні (корпоративні) механізми 1.
При цьому в їх системі, на нашу думку, можна виділити дві групи
засобів:
безпосередні, які реалізуються самими учасниками в процесі
їх участі в діяльності господарських товариств;
опосередковані, які потребують залучення учасниками до забезпечення і захисту своїх прав спеціальних органів управління
господарським товариством.
Зупинимось детальніше на характеристиці вищевказаних положень. При цьому слід відразу вказати на відмінність в організації діяльності різних видів господарських товариств, що визначає і відмінність корпоративних механізмів захисту прав учасників.
Так, згідно зі ст.68 Закону України “Про господарські товариства”: “Ведення справ повного товариства здійснюється за загальною згодою всіх учасників. Ведення справ товариства може
здійснюватись або всіма учасниками, або одним чи кількома з
них, які виступають від імені товариства. В останньому випадку
обсяг повноважень учасників визначається дорученням, яке повинно бути підписано рештою учасників товариства”. Отже, в
цьому товаристві не передбачене створення системи внутрішніх
органів управління. В законодавстві також детально не визначений порядок прийняття рішень учасниками повного товариства,
крім загального принципу голосування: “один учасник – один
голос”. При цьому О.Р. Кібенко вважає: “В установчому договорі
повного товариства може бути встановлене інше правило, згідно
1

Див.: Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины. – Х: “Эспада”,
2001. – С.248.
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з яким учасники мають кількість голосів, пропорційно розміру їх
часток у сукупному капіталі товариства”2. Щоправда, така точка
зору не відповідає суті повного товариства, яке передбачає спільність діяльності учасників і їх солідарну відповідальність. Встановлення цього положення може призвести до порушення, ущемлення прав окремих учасників, які незалежно від розміру внесеного вкладу будуть відповідати по боргах товариства на умовах
солідарної відповідальності всім своїм майном. Тому в діяльності
повного товариства повинен однозначно реалізовуватись і забезпечуватись принцип рівності учасників у вирішенні всіх питань
діяльності товариства.
Управління справами командитного товариства, згідно зі
ст.81 Закону України “Про господарські товариства”, здійснюється тільки учасниками з повною відповідальністю і відповідно
порядок управління ними такий, як повного товариства. Разом із
тим, в цьому товаристві є особливі учасники – вкладники, які мають специфічний статус, зокрема позбавлені права брати участь в
управлінні. Але, вкладаючи в товариство свої кошти чи майно,
такі учасники (звичайно, маючи більші гарантії його повернення,
виплати дивідендів тощо) могли б наділятись і правами бути проінформованими про рішення, які приймаються товариством і навіть правом брати участь у вирішенні питань діяльності товариства на правах спостерігачів чи з дорадчим голосом. Це сприятиме
захисту їх інтересів та недопущенню порушень їх прав.
Стосовно учасників і акціонерів акціонерних товариств (АТ),
товариств з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) і товариств з
додатковою відповідальністю (ТзДВ), то законодавство передбачає ряд дієвих внутрішніх засобів забезпечення їх прав. Як правильно зазначає О.В.Щербина стосовно АТ, що “саме безпосередня участь акціонерів в управлінні товариством та контроль за діяльністю органів управління є однією з умов ефективності корпоративного управління та гарантією захисту інтересів акціонерів” 3.
2

Там же. – С.129.
Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С.68.
3
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Саме закріплення законом положень про те, що вищим органом є загальні збори (в АТ) чи зборів учасників (в ТзОВ і ТзДВ),
встановлення виключної компетенції зборів відіграє важливу
роль у забезпеченні прав учасників товариств. У випадку їх порушення з боку виконавчих органів або посадових осіб товариства, Законом встановлена можливість скликання позачергових
зборів за ініціативою окремих учасників. В АТ, згідно зі ст. 45
Закону України “Про господарські товариства”, таке право мають
акціонери, які володіють у сукупності більш як 10% голосів, а в
ТзОВ та ТзДВ – учасники, які володіють у сукупності більш як
20% голосів (ст. 61 Закону). Також учасники товариств мають
право вносити свої пропозиції до порядку денного зборів. При
цьому в ТзОВ та ТзДВ таке право може реалізувати будь-хто з
учасників товариства з дотриманням умов, визначених ст. 61 Закону, а в АТ пропозиції розглядаються правлінням, яке може і не
включити внесену пропозицію до порядку денного. Обов’язковим є включення пропозицій, які надійшли від акціонерів, які
володіють у сукупності більш як 10% голосів (ст. 43 Закону).
В АТ важливим засобом захисту прав акціонера є так зване
право акціонера на незгоду. Воно проявляється в можливості акціонера вимагати у товариства викупу своїх акцій і тим самим
вийти з товариства у випадках, коли він не брав участі чи не згодний з прийнятими загальними зборами рішеннями, які можуть
суттєво вплинути на діяльність АТ 4.
Одним з прав учасників господарських товариств, а одночасно і гарантією здійснення та захисту інших корпоративних прав, є
право на одержання інформації про діяльність товариства, за
якою учасники вправі звернутись до будь-яких органів і посадових осіб товариства.
Учасники господарських товариств також можуть звертатися
до окремих органів товариства (не обов’язково будучи в їх складі) і через них намагатись забезпечити захист своїх прав. Таким
органом в АТ, ТзОВ, ТзДВ є ревізійна комісія, яка здійснює кон4

Випадки і порядок реалізації цього права детальніше див.: Кибенко
Е.Р. Корпоративное право Украины. – С.242-244.
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троль за діяльністю виконавчого органу товариства. Згідно зі
ст.49 Закону України “Про господарські товариства” акціонери,
які володіють у сукупності більш як 10% голосів, вправі вимагати
проведення ревізійною комісією перевірок фінансового-господарської діяльності правління. В ТзОВ і ТзДВ таким правом
володіє будь-який учасник (ст. 63 Закону). При цьому за результатами перевірки, якщо виникла загроза суттєвим інтересам товариства або виявлені зловживання посадовими особами, ревізійна
комісія має право вимагати скликання позачергових загальних
зборів чи зборів учасників.
В АТ ще одним контрольним органом, який представляє інтереси акціонерів в період між проведенням загальних зборів, є
спостережна рада5.
Слід зазначити, що розпорядженням Фонду державного майна України 5.05.1996 р. затверджено Зразки документів, необхідних для створення відкритих акціонерних товариств та їх функціонування в післяприватизаційний період, серед яких: Положення
про відповідальність посадових осіб перед товариством та акціонерами ВАТ та Положення про порядок ознайомлення акціонерів
з інформацією у ВАТ, які могли б бути взяті за основу для розробки в конкретному господарському товаристві.
Другим можливим позасудовим механізмом захисту корпоративних прав є звернення до спеціальних державних органів
управління, на які покладено функції регулювання та нагляду за
законністю діяльності корпоративних організацій.
Щоправда, в основному такий механізм стосується акціонерів і пов’язаний з особливостями діяльності АТ, обігу акцій тощо.
Так, окремі функції управління, регулювання та контролю, що
забезпечують захист прав та інтересів акціонерів з державною
формою власності, здійснюють Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України.
5

Детальніше статус спостережної ради див.: Вінник О.М, Щербина В.С.
Акціонерне право / За ред. проф. Щербини В.С. – К.: Атіка, 2000. –
С.131-135.
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Більш дієвою в цьому плані є діяльність Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України і її територіальних
управлінь. Її правовий статус визначений Законом України від 30.
10.1996 р. “Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні” та Указом Президента України від 14.02 1997 р. “Про
державну комісію з цінних паперів та фондового ринку в Україні”. В процесі здійснення своїх завдань, закріплених відповідним
Положенням, Комісія виконує ряд функцій, які прямо чи опосередковано пов’язані із забезпеченням прав акціонерів. Зокрема,
реалізуючи своє право на управління справами товариства, з метою забезпечення належної організації і проведення загальних
зборів, акціонери мають право звернутись до ДКЦПФР з пропозицією про призначення представників Комісії для контролю за
реєстрацією акціонерів для участі в загальних зборах (п. 2.1 Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для
участі в загальних зборах акціонерних товариств, затверджене
рішенням ДКЦПФР від 32.12.1998 р. № 199). Без сумніву, що
правильність проведення реєстрації учасників, від якої залежить
склад учасників зборів, приналежність їм відповідної кількості
акцій, а відповідно і результати голосування та прийняття рішень,
є надзвичайно важливим. При цьому у випадку виявлених порушень можуть бути застосовані санкції безпосередньо Комісією
(відповідно до її компетенції) або ж направлені документи до
правоохоронних органів. Компетенція ДКЦПФР щодо накладення адміністративних стягнень та інших санкцій за порушення законодавства визначена ст.ст.11-13 Закону України “Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні” і Правилами розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних
паперів та застосування санкцій (затверджені наказом ДКЦПФР
від 9.01.1997 р. №2).
Крім цього громадяни можуть безпосередньо звернутись до
ДКЦПФР та її територіальних органів зі скаргами про поновлення прав і захист законних інтересів на ринку цінних паперів, порушених діями або бездіяльністю суб’єктів ринку цінних паперів,
рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, установ та посадових осіб, порядок розгляду і реагування на
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які визначений Правилами розгляду звернень громадян до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органів (затверджені наказом ДКЦПФР від 21.07.1997 р.
№ 186).

Держава зацікавлена у розвитку
малого і середнього бізнесу
29 липня глава держави підписав доручення за результатами
Всеукраїнської наради з питань розвитку малого і середнього бізнесу, що відбулася 15 липня 2002 року у Києві.
Кабінет Міністрів України зобов’язано підготувати і внести
на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на
вдосконалення державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності; зменшення кількості видів господарської діяльності,
що підлягають ліцензуванню; стимулювання інвестиційної діяльності суб’єктів малого підприємництва; звільнення операцій з
передачі майна у заставу при мікрокредитуванні від проведення
обов’язкової оцінки; запровадження відповідальності посадових
осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, винних у перешкодах підприємницькій діяльності.
Протягом трьох місяців уряд має опрацювати та подати в
установленому порядку проекти актів щодо запровадження заявочного принципу отримання дозволів, необхідних для започаткування діяльності суб’єктів підприємництва, ордерної системи
проведення перевірок, удосконалення роботи ринків із продажу
продовольчих та непродовольчих товарів.
До кінця року Кабінет Міністрів України повинен розробити
та затвердити комплексну програму освітнього, інформаційного
та кадрового забезпечення підприємницької діяльності, з метою
посилення ролі і місця громадських організацій підприємців розглянути можливість передачі їм окремих державних регуляторних функцій у сфері підприємницької діяльності.
У рамках здійснюваної політики дерегуляції уряд зобов’язано вживати заходів щодо недопущення збільшення видів
господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню згідно із
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законами, що регулюють відносини у відповідних сферах, вивчити питання щодо впровадження позитивного досвіду місцевих
органів влади з удосконалення механізмів і процедур започаткування та припинення підприємницької діяльності та внести в
установленому порядку відповідні пропозиції.
Кабінет Міністрів України разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та міськими державними адміністраціями має проаналізувати стан фінансового забезпечення
національної, регіональних і місцевих програм сприяння розвитку малого підприємництва та вжити дійових заходів щодо фінансування зазначених програм у обсягах, передбачених відповідними бюджетами.
Згідно з дорученням Президента України на центральному і
місцевому рівнях запроваджуються обов’язкове заслуховування
звітів керівників центральних та місцевих органів виконавчої
влади з питань реалізації державної регуляторної політики, систематичні консультації з суб’єктами підприємницької діяльності
з питань ефективності механізмів регулювання підприємництва
та забезпечити вдосконалення цих механізмів.
Керівників органів місцевої влади зобов’язано також сприяти
розвитку громадських організацій підприємців, посиленню їх ролі в розробленні та реалізації заходів, спрямованих на розвиток
підприємницької діяльності.
З метою вдосконалення роботи ринків, на яких сьогодні зайнято близько 3 мільйонів осіб, та врахування пропозицій підприємців-ринковиків глава держави зобов’язав центральні і місцеві органи влади провести публічне обговорення Правил торгівлі
на ринках, результати якого врахувати для вдосконалення цих
Правил.
Національному банку України рекомендовано найближчим
часом за участю заінтересованих органів виконавчої влади розробити і затвердити програму кредитування суб’єктів малого підприємництва.
Для подальшого розвитку і розширення інфраструктури малого бізнесу до кінця року мають бути внесені відповідні корективи до статутних документів Українського фонду підтримки пі97
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дприємництва, спрямовані на посилення гласності й прозорості в
його діяльності, здійснено невідкладні заходи щодо завершення
формування статутного фонду Кредитно-гарантійної установи з
підтримки малого і середнього підприємництва та забезпечити її
ефективне функціонування.
Міністерствам і відомствам доручено вжити заходів щодо
вдосконалення форм та механізмів кооперації між великими та
малими підприємствами як одного з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки, стимулювання експортних можливостей малих підприємств, зокрема шляхом створення механізмів сприяння сертифікації їх продукції, розповсюдження експортних пропозицій малих підприємств за кордоном через торговельно-економічні місії, створення баз даних про інвестиційні та
інноваційні проекти таких підприємств, опрацювати і подати в
установленому порядку пропозиції щодо створення центру підтримки експортної діяльності суб’єктів малого підприємництва.
Протягом наступного року має бути забезпечено вивчення
досвіду створення та функціонування територіально-галузевих
виробничих систем (кластерів) з метою його впровадження в діяльність усіх суб’єктів малого підприємництва.
Головному управлінню державної служби разом із керівниками місцевих органів виконавчої влади доручено у тримісячний
термін опрацювати та внести в установленому порядку пропозиції щодо запровадження атестації державних службовців, службові обов’язки яких пов’язані з регулюванням підприємницької
діяльності, за участю координаційних рад із питань розвитку підприємництва та громадських організацій підприємців.
Глава держави з метою якнайширшого інформування громадськості про результати проведеної Всеукраїнської наради з
питань розвитку малого і середнього бізнесу доручив забезпечити
широке висвітлення в засобах масової інформації її підсумків,
підготувати та видати збірник матеріалів наради.
Головне управління з питань економічної політики
Адміністрації Президента України
Урядовий кур’єр, 1 серпня 2002 р., №139.
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Державне регулювання малого
підприємництва в Україні: тенденції,
проблеми та перспективи
Н. ГОНЧАРОВА,
здобувач Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві
фінансів України

З

дійснення підприємницької діяльності, передусім на засадах особистої ініціативи із залученням фінансових, трудових та матеріальних ресурсів у відносно незначних масштабах
загальнонаціональної економіки обсягах, у наукових дослідженнях та правових документах традиційно має визначення середнього, малого, а також мікро- підприємництва (далі – мале підприємництво). Воно є органічним структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор економіки історично і логічно відігравав роль необхідної передумови створення ринкового середовища. Він був первинною вихідною формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва і саме в результаті
його розвитку виникло все різноманіття форм господарювання,
типове для сучасної економіки. Ці своєрідні роль та призначення
малого підприємництва набувають особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення ринкової системи господарювання. Здатність малого бізнесу до структуроутворення ринку
висуває завдання його відродження та спрямовує у число першочергових заходів реформування економіки України на її перехідному етапі.
Особливістю феномена малого підприємництва з точки зору
його теоретико-методологічного аналізу є відносно незначна увага, яка йому приділялася класичною та неокласичною економічною теорією. Тут хіба що можна зазначити підходи інституціональної школи, чия увага якраз і була зосереджена на особливостях
не тільки економічних, а й соціально-політичних форм здійснення діяльності у сфері підприємництва. Водночас значення саме
малого підприємництва для підтримання стабільності суспільства
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і забезпечення подальших перспектив його прогресивного розвитку визначило ту увагу, яка приділяється йому при формуванні
економічної політики держави. Її першочерговим завданням є
формування належного правового поля підприємництва, яке було
б адекватним загальним завданням даного етапу розвитку країни.
Недовга (порівняно з країнами, де воно займає належне йому
місце) історія правового регулювання розвитку малого підприємництва в Україні достатньо суперечлива, і її основні етапи характеризують труднощі та проблеми, властиві його розвитку в трансформаційній економіці. Кожен із цих етапів характеризувався
своїми цілями та засобами регулювання. Ця стадійність відображає як зміну об’єктивних соціально-економічних обставин, так і
реальну здатність влади реагувати на них.
Основи державного регулювання розвитку підприємництва
взагалі і малого зокрема були покладені за часів СРСР. Саме у
малих формах з’явились в адміністративній економіці перші засади підприємництва, засновані на свободі господарюючого
суб’єкта щодо укладення договорів та визначення цін. Правовою
підставою для цього стали законодавчі акти СРСР про індивідуальну трудову діяльність, кооперативи, державні малі підприємства.
Саме ця можливість вільного вибору разом із податковими
пільгами і дала початковий імпульс розвитку підприємництва на
теренах СРСР. З отриманням Україною незалежності законодавча
діяльність у сфері підприємництва загалом будувалась на тих же
засадах. У той же час прийняттям законів України “Про підприємництво”, “Про господарські товариства”, “Про інвестиційну діяльність” у країні було не тільки визначено правові засади, а й закладено інституціональну основу розвитку підприємництва. При
цьому надання державним підприємствам усіх прав та статусу
суб’єктів підприємництва певним чином супроводжувалось виділенням малого підприємництва саме як окремого сектора економічної діяльності.
Свідченням цього було прийняття у лютому 1992 р. Закону
України “Про оподаткування доходів підприємств і організацій”,
яким були передбачені пільги малим підприємствам у промисло100
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вості, сільському господарстві та будівництві. Так, протягом
першого року такі підприємства сплачували податок (з доходу в
розмірі 25%, другого – 50, третього – 75% загальної ставки, за
умови, що кошти були спрямовані на будівництво, оновлення й
освоєння нової техніки, формування статутного фонду. Позитивним чинником у створенні умов для розвитку підприємництва,
малого бізнесу стало також прийняття у березні того ж року Закону України “Про іноземні інвестиції”, яким передбачалися значні пільги для підприємств з іноземними інвестиціями в оподаткуванні (50% діючих на Україні податкових ставок), митному та
валютному регулюванні тощо.
У той же час усе більш почали позначатись негативні чинники, пов’язані як із певними помилками у визначенні пріоритетів
та конкретних норм правового регулювання, так і з об’єктивними
обставинами, обумовленими загальними закономірностями процесів трансформації соціально-економічного середовища при переході до ринкової економіки. Передусім необхідно зазначити
використання встановлених законодавством пільг для отримання
незаконних доходів, ухилення від оподаткування, “приватизації»
повноважень стосовно розпорядження державною власністю через створення адміністрацією державних підприємств малих підприємств, що мало наслідком привласнення найбільш ліквідних
матеріальних ресурсів та основних фондів, інших форм “тінізації” доходів та господарських операцій. Особливо негативним
явищем було встановлення кримінального контролю над малим
бізнесом, який був особливо вразливим у цьому відношенні як
через недостатність власних сил, так і у зв’язку з не цілком законним характером багатьох операцій.
Тому можна зрозуміти об’єктивну необхідність внесення
змін до чинного законодавства щодо правового регулювання діяльності на засадах малого підприємництва, які були започатковані у кінці 1992 р. Основна спрямованість цих змін стосувалась
скорочення обсягу податкових пільг для малих підприємств.
Правовою підставою для цього стали: декрети Кабінету Міністрів
України “Про податок на прибуток підприємств і організацій” та
“Про режим іноземного інвестування” і прийняття Закону Украї101
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ни “Про державний бюджет України на 1994 рік”, згідно з яким
не передбачалися пільги на поточний рік для малих підприємств.
З 1 січня 1995 р. було введено в дію Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”, згідно з яким також не передбачалося пільгове оподаткування малих підприємств та значно скорочені пільги для всіх суб’єктів підприємницької діяльності. У
квітні 1997 р. були остаточно скасовані податкові пільги для підприємств з іноземними інвестиціями (а до цієї категорії поряд з
“гігантами” торгово-фінансовими концернами типу “ЕСУ” та
“Ітери” відносилась і значна кількість малих підприємств). Зазначені зміни не можна оцінити однозначно. Поряд із безумовними
позитивними моментами, пов’язаними з зменшенням підґрунтя
для можливих зловживань, можна зазначити і певні негативні.
Так, ці зміни значно послабили ділову активність у сфері малого
підприємництва, призвели до зниження темпів зростання кількості діючих малих підприємств, а то і значне зменшення кількості
новоутворених та діючих малих підприємств. Скасування податкових пільг для підприємств з іноземними інвестиціями завдало
суттєвої шкоди іміджу держави на світовій арені.
Правильна оцінка вищезазначених обставин послужила основою для переходу до цілеспрямованої політики державної підтримки малого підприємництва в Україні. Його можна вважати
започаткованим прийняттям Указу Президента України від 15
березня 1995 р. №226 “Про реформування системи державної підтримки підприємництва”. Першим кроком у реалізації його положень можна вважати затвердження Кабінетом Міністрів Концепції державної політики розвитку малого підприємництва,
якою були визначені стратегічні напрями державної підтримки та
регулювання малого бізнесу. На основі Концепції з метою подальшого забезпечення державної підтримки малого підприємництва Кабінет Міністрів України постановою від 29 січня 1997 р.
№86 затвердив Програму розвитку малого підприємництва в
Україні на 1997-1998 рр. У ній було і передбачено здійснення цілого комплексу конкретних заходів із питань формування правової бази малого підприємництва, вдосконалення фінансовокредитної підтримки, забезпечення матеріально-технічних та ін102
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новаційних умов розвитку малих підприємств, стимулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого підприємництва,
інформаційного та кадрового забезпечення бізнесу.
Зокрема, основними напрямами державної підтримки малого
підприємництва було визначено: формування інфраструктури
підтримки і розвитку малого підприємництва, організація державної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого підприємництва; встановлення системи
пільг для суб’єктів малого підприємництва; запровадження
спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та
звітності; забезпечення державної та недержавної фінансовокредитної підтримки малого підприємництва; залучення суб’єктів
малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення поставки продукції (робіт,
послуг) для державних та регіональних потреб.
Значна увага була приділена формуванню інфраструктури
малого підприємництва. Державна підтримка у цій сфері здійснюється шляхом створення та забезпечення діяльності мережі
спеціалізованих консультативних організацій (бізнес-центрів,
бізнес-інкубаторів тощо).
Відповідно до Указу Президента України від 03.07.98
№727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”, були частково поновлені
пільги та поліпшені умови фінансової діяльності малих підприємств. Зокрема, цими заходами передбачалось заміну сплати
встановлених законодавством податків і обов’язкових платежів
сплатою єдиного податку; сплату фізичними особами-підприємцями замість податків і обов’язкових платежів вартості патенту на зайняття певним видом діяльності; застосування спрощеної форми ведення документів бухгалтерського обліку та звітності.
Були також вирішені питання фінансового забезпечення реалізації державної політики в сфері підтримки малого підприємництва. На загальнодержавному рівні це завдання покладається
на Український фонд підтримки підприємництва, на регіональному рівні – регіональні фонди підтримки підприємництва.
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Зазначені засади державної політики підтримки малого підприємництва були закріплені з прийняттям восени 2000 р. Закону
України “Про державну підтримку малого підприємництва”.
Крім визначення основних засад державної політики у цей
період було здійснено значну кількість конкретних заходів по їх
реалізації. Так, важливим кроком було прийняття низки нормативних актів щодо ліцензування та патентування деяких видів підприємництва, створення єдиної вертикальної структури органів
ліцензування.
З метою проведення державної політики у підприємницькій
діяльності, в тому числі у малому бізнесі. Указом Президента
України від 29 липня 1997 р. №737/97 створено Державний комітет з питань розвитку підприємництва і визначено його завдання
щодо підтримки підприємництва (з грудня 1999 р. – Державна
комісія України з питань регулярної політики та підприємництва).
У грудні 1997 р. Верховна Рада України прийняла зміни та
доповнення до Закону України “Про підприємництво”, якими
встановлено єдиний перелік видів підприємницької діяльності,
що підлягають ліцензуванню, їх кількість скорочено з 112 до 41.
Спрощено та впорядковано державну реєстрацію та післяреєстраційні процедури. Встановлено, що у видачі ліцензії може бути
відмовлено тільки в разі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, а також у разі неможливості здійснення заявником певного виду діяльності відповідно до ліцензійних умов. Державна реєстрація підприємницької діяльності проводиться протягом не більше п’яти робочих днів. З метою зменшення втручання державних органів у підприємницьку діяльність
Указом Президента України “Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності” від 3 лютого 1998 р.
№79/98 визнано за необхідне провести дерегулювання здійснити
сукупність заходів, спрямованих на усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку
підприємництва. Дерегулювання є необхідним для спрощення
контролю за діяльністю підприємців, скорочення витрат підприємницької діяльності, пов’язаних із виконанням нормативно104
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правових актів, визначення відповідальності органів державної
влади, їх посадових осіб за прийняття незаконних рішень або дій,
що призвели до заподіяння шкоди суб’єктам підприємницької
діяльності, порушення їх прав, встановлених законами. Забезпечення реалізації заходів щодо дерегулювання підприємницької
діяльності покладено на Державний комітет з питань розвитку
підприємництва.
Зупинимось на деяких проблемах державного регулювання
розвитку малого підприємництва на сучасному етапі.
Однією з важливих проблем малого підприємництва є визначення критеріїв віднесення підприємства до розряду малого бізнесу. Світовий досвід правового регулювання досі не визначив
єдиного критерію у цій сфері. Кожна країна має власні критерії
віднесення підприємств до малих. Зазначені критерії визначаються, як правило, органами виконавчої влади, що реалізують державну політику в сфері економіки та фінансів, або ж національним
банком для реалізації програм пільгового кредитування. Як правило, такими критеріями є: розміри річного обороту, активів, середня кількість працюючих. Законодавство багатьох країн як
об’єкт підтримки виділяє підприємства, які займаються ремеслами і налічують менше 10-20 зайнятих. Крім цього, виділяються
такі ознаки: приналежність одному власнику або родині; потреба
у відносно невеликих капіталовкладеннях або кредитах; зайнятість протягом неповного робочого дня або самозайнятість1.
Виходячи з аналогічних засад, вирішувалось питання віднесення підприємств до числа малих у законодавстві України. Проте однозначно це питання визначено стосовно правового статусу
цих суб’єктів. Так, ними є фізичні та юридичні особи будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності, за винятком
фінансових установ, суб’єктів підприємницької діяльності, які
проводять діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін іноземної валюти, які є виробниками та імпортерами підакцизних товарів.
1

Див.: Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну. – К.,
1997. – С.75.
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Більш складним є питання однозначного визначення суб’єкта
малого підприємництва стосовно вищезазначених міжнародних
критеріїв. Так, на даний час в Україні відповідно до чинних правових актів діє три визначення. Наведемо їх в хронологічному
порядку. Перше з них було дане Законом України “Про підприємства в Україні” у 1991 р. Відповідно до нього до малих підприємств належать новостворювані та діючі підприємства: у промисловості та будівництві – з чисельністю працюючих до 200 чоловік; в інших галузях виробничої сфери – з чисельністю працюючих до 50 чоловік; у науці і науковому обслуговуванні – з чисельністю працюючих до 100 чоловік; у галузях невиробничої сфери – з чисельністю працюючих до 25 чоловік; у роздрібній торгівлі – з чисельністю працюючих до 15 чоловік.
Указом Президента України від 12.05.1998 №456/98 “Про
державну підтримку малого підприємництва” до їх числа були
віднесені такі, де середньооблікова чисельність працюючих за
звітний період не перевищує 50 осіб та обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1000000
гривень.
І нарешті, у 2000 р. Законом України “Про державну підтримку малого підприємництва” до їх числа були віднесені підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500000 євро.
Хоча юриспруденція і знаходить вихід із цих правових колізій, але має діяти норма, найпізніша за часом, бо наявність суперечностей у законодавстві не сприяє вирішенню суттєвого його
завдання – забезпечення стабільних умов економічної діяльності.
Більш суттєві проблеми пов’язані з вирішенням проблем
оподаткування малого підприємництва. Запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого
підприємництва була передбачена відповідним Указом Президента України. Відповідно до цього Указу будь-яким суб’єктам підприємницької діяльності, в яких середньооблікова чисельність
працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки від реалізації
продукції не перевищує 1 млн. грн., дозволено сплачувати єдиний
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податок у розмірі 6 % обсягу реалізації (зі сплатою ПДВ та акцизного збору) або 10% (зі сплатою лише акцизного збору), застосовувати спрощену систему ведення бухгалтерського обліку. Однак, за оцінкою Державної податкової адміністрації малі підприємства не поспішали перейти на спрощену систему оподаткування та звітності.
Для цього були як суб’єктивні та об’єктивні причини. До перших можна віднести загальну недовіру до владних рішень та
неспроможність достовірно спрогнозувати наслідки такого переходу для загальних фінансових результатів підприємства. До других – можливість за рахунок “роздування” валових витрат зменшувати податок на прибуток або сплачувати дивіденди у такому
розмірі, щоб він перекривав належну до сплати суму податку на
прибуток2.
До кінця невирішеним є питання сплати внесків соціального
страхування за рахунок єдиного податку та купівлі патенту на
здійснення підприємницької діяльності. Проведення реформи
системи соціального страхування, основні напрями якої визначені Основами законодавства України про соціальне страхування,
передбачає особисту відповідальність кожної особи за сплату
внесків, оскільки розмір страхового відшкодування має бути безпосередньо пов’язаний з розміром сплачених внесків. Водночас
сплата єдиного податку, так само як і фіксованого сільськогосподарського або купівлі патенту, не передбачає такого зв’язку. При
цьому кошти, що перераховуються до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування при сплаті
єдиного податку, як правило, нижче, ніж коли б вони сплачувались з сум оплати праці або підприємницького доходу, як це і
передбачено Основами. Тобто дотримання соціальних гарантій
має забезпечуватись іншими платниками внесків. При цьому, в
окремих випадках, як це сталося з фондом соціального страхування працівників агропромислового комплексу, який формувався за рахунок відрахувань від фіксованого сільськогосподарсько2

Див.: Дьякон Ю. Ще раз про малий бізнес // Економіка України. –
2000. – №7. – С.47-50.
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го податку, надходження коштів становило лише незначну частину необхідних коштів для виплати “лікарняних”. Тому зазначена
проблема ще вимагає пошуку шляхів свого вирішення.
Як підсумок, вважаємо за доцільне зупинитись на таких висновках. На даний час більшість вимог стосовно вирішення проблем правового регулювання малого підприємництва, які були
сформульовані у Концепції державної політики розвитку малого
підприємництва формально було виконано. Немає підстав ставити під сумнів дієвість цих заходів. Водночас, безпрецедентне за
кількістю прийнятих органами влади рішень (а за оцінками автора нині у сфері правового регулювання малого підприємництва
діє десь понад 50 законодавчих та підзаконних нормативних актів) ще далеко не вирішило всіх питань забезпечення його розвитку. Крім уже згаданих, на наш погляд, вимагають свого вирішення, у першу чергу, питання виконавчої дисципліни стосовно
прийнятих рішень, а також питання фінансової підтримки розвитку малого підприємництва.

Локомотив економіки – середній клас
В. ЧЕРЕВАНЬ,
ректор Міжнародного інституту ринкових відносин та підприємництва
центру “Ринок”, радник Прем’єр-міністра України

П

олітичні пристрасті у суспільстві не втухають. Зняти їх
без кардинальних рішень не вдасться. Якісно іншої ситуації можна досягти через принципове подолання бідності, яке
можливе лише за формування середнього класу. Про це наша розмова з відомим українським економістом, ректором Міжнародного інституту ринкових відносин та підприємництва центру
“Ринок”, радником Прем’єр-міністра України професором Володимиром Череванем.
Розмови про формування середнього класу ведуться у суспільстві давно. Але це той випадок, коли покладатися тільки
на загальні думки було б помилкою. Може, почнемо бесіду, Володимире Павловичу, з визначення: що це таке середній клас?
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У тому-то й складність, що його не існує. Напевне, в Афганістані, який сьогодні у всіх на слуху, місячний доход у десять доларів вважається достатком. То кого вважати багатим, кого відносити до людей із середнім достатком? Тих, хто в нас, скажімо,
отримує понад п’ятсот гривень на місяць, оскільки держава вибудовує свою політику через переважне підвищення заробітної плати і соціальних виплат? Це важлива умова, але не визначальна. У
нас є фахівці із заробітком і в тисячу доларів, але ж не можуть
люди з таким рівнем доходів визначати ні середній клас, ні міць
держави, адже висока зарплата безпосередньо пов’язана з інфляцією і підвищенням цін. Звідси закономірне запитання: чи приведе цей шлях до перемоги над бідністю через високі заробітки і
достатні соціальні виплати?
Зрозуміло, що цього замало. Тут не обійтися без ув’язки заробітків з власністю, тим більше коли ми говоримо про європейські і світові критерії. Адже у США сьогодні десь півтора мільйона мільйонерів! Це їхній середній клас, тобто люди, які мають
власність. Вони її відтворюють і нею керують. Поки що в нас до
таких відносять лише олігархів, тобто супербагатих людей. За
офіційними даними, таких одиниці. Може, до середніх власників
відносити тих, хто володіє і управляє малими, середніми і орендними підприємствами? Скільки їх у нас? Статистика називає 652
тисячі індивідуальних підприємців у 2000 році. Чи можна усіх їх
віднести до середнього класу? Тільки статистичне. “Малі підприємства» вздовж доріг, хіба це спосіб життя? Доречніше назвати
все це виживанням, але аж ніяк не середнім класом, як це робить
наша статистика. Тобто це не середній клас. Тоді, може, віднести
до нього статистичні 56 тисяч малих підприємств з чисельністю
від одного до п’яти робітників? Статистика мовчить – їй нічого
сказати. Хіба лиш те, що абсолютно бідних у нас 25 відсотків від
усього населення, простіше кажучи жебраків.
Умовно середнім класом можна назвати власників 100 тисяч
підприємств з 6-10 працівниками і 123 тисяч з 10-50 робочими
місцями. Якщо оцінювати прибуток, що його створює наш середній клас, то треба відповісти на запитання: чи здатний цей клас
створювати накопичення? Про які резерви капіталу може йти мо109
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ва, коли на підприємствах навіть простого відтворення неможливо досягти? Сьогодні до середнього класу можна віднести не більше 3-5 відсотків населення, тоді як у будь-якій цивілізованій
країні ця частина суспільства становить не менше 55-60 відсотків.
Звідси констатація наші реформи відбулися для мінімальної частини населення країни.
При цьому в нас ще не створено критичну масу економіки
для формування середнього класу, що підтверджується ситуацією
у металургійній галузі, 70-75 відсотків продукції якої йде на експорт. В європейських країнах 5-10 відсотків. Якщо в країні внутрішнє споживання металу не збільшується, а скорочується, то це
означає, що гальмується розвиток малого і середнього бізнесу.
При зростанні метал розходився б у власній країні на верстати,
металоконструкції, всілякі вироби, і нас не звинувачували б у демпінгу, у спробах дестабілізувати світовий ринок металу. Споживання металу на душу населення у нас становить 80 кілограмів на
рік, тоді як у розвинутих країнах 500-800. Це свідчення і рівня
благополуччя, і технічного прогресу, і розвитку виробництва, і
стану економіки в цілому, її середнього класу зокрема.
У чому ви бачите причини того, що ми ніяк не можемо
здолати кризу?
Вони різні. У тому числі в недосконалості законодавчої бази.
Скажіть, хто представляє у парламенті інтереси середнього класу? Таких депутатів одиниці. Існують суперечності з тими, кого
називають олігархами. Тут діє закон конкуренції. Адже за іншого
розкладу невеликий прошарок дуже багатих людей змушений
буде ділитися частиною прибутків і виживе той, хто буде ефективніший на ринку. Можливості невеликого і відносно невеликого
бізнесу набагато більші він оперативніше і швидше відгукується
на інновації і технічний прогрес, здатний стрімко змінювати цінову ситуацію. Однак позиції його у структурах законодавчої
влади представлені недостатньо. Та й як йому туди прорватися,
коли тільки для участі у виборах потрібно викласти 300 тисяч
доларів?
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А як же високі темпи зростання?
Якщо вони реальні, якщо поєднуються з ефективністю, прибутковістю, рентабельністю, нагромадженням капіталу, капітальними вкладеннями, зростанням споживання на внутрішньому ринку, тоді хвилюватися нема чого ми в руслі загальноєвропейських стандартів. А насправді? Зростання ВВП високе, але й цін
також. Доходи держави непропорційні їх збільшенню. Отже, економічний процес іде не так, як потрібно. Піднесення є, але й знос
основного капіталу до 50 відсотків, тобто на межі зупинення, коли поруч із зростанням потрібно забезпечувати не реконструкцію
і технічне переоснащення, а хоча б модернізацію. Для цього потрібен первісний капітал. Створити його можна тільки за допомогою потужного середнього класу, як це робили в інших розвинутих країнах. Але аж ніяк не олігархів, які в цьому плані безсилі
своєю малою групою забезпечити повнокровну міць держави в її
розвитку. Тим більше на тлі інфляції та цін, які повзуть угору.
Для того, щоб збільшити виробничі інвестиції, прибуток повинен
зростати вдвічі швидше, аніж темпи інфляції. Такого процесу в
нас сьогодні немає. Зарплата за 2000 рік зросла на 25,8 відсотка,
але її з’їла інфляція, хоча повинна була перевищувати її темпи.
Зусилля держави на підвищення зарплати, пенсій, соціальних
програм майже нульові. Окрім того, обмежуючи внутрішній ринок квотами, податками, акцизами, митом, заборонами, ми звужуємо його конкурентоздатність, тоді як треба збільшувати споживання – на товари, ресурси, послуги. Як досягти цього без міцного середнього класу і принципово іншого підходу до власності? Бідність без цього перемогти неможливо.
Досвід свідчить, що набагато швидше й ефективніше розвивалися ті країни, які мали не так природні багатства, як закони,
що захищали права власності.
Права власності, власника начебто захищені Конституцією...
А насправді власність можуть забрати коли завгодно. Потім
можна за неї судитися десять років і нічого не вирішити. І найгірше вона захищена, від свавілля місцевої влади і чиновництва. З
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цим треба покінчити, закріпити приватну власність і захищати її,
як священну корову, що й робиться в усьому світі. Для цього треба насамперед змінити ставлення до приватизації. В нинішньому
її вигляді вона лише стимулює нескінченний перерозподіл власності, який відштовхує іноземний капітал. Звідси й наша кримінальна струна. Зазначимо й те, що приватизація не мала в нас,
скажемо так, критерійного підґрунтя. Ми працюємо, як за соціалізму, плануємо отримати більше коштів у бюджет. А щось
отримавши, відразу беремо під захист соціальні напрямки зарплати і таке інше. Тимчасову користь маємо, а довготривалу? А
розширене відтворення, а інвестиції, а фінансування програм з
розвитку середнього класу?
З тими ж начебто добрими намірами про його, капіталу, зміцнення ми весь час відстежуємо, куди прямують фінансові потоки. Виходить навпаки. Тому що капітал не приймає жорстких
меж переміщується, накопичується, зливається, якщо діє у відкритому просторі. Нам уже десять років кажуть, що не можна капітал постійно відстежувати, що це не шлях розвитку. Це шлях
адміністративний, для країни кабальний. Ми ж переслідуємо цей
капітал, особливо свій, національний, починаючи від самого кордону. Приміром, чому дозволено вивезти тільки тисячу доларів,
привезти покупок тільки на двісті? А вісімсот? Біля церкви там
роздати? Інакше плати мито. А чому, адже я заробив ці гроші,
конвертував їх у наших обмінних пунктах наших банків? Іноземці з нас сміються.
У мене, журналіста, мої робочі фотоапарати на “Погарі”
відбирали...
А ми кажемо хочемо до Європи! Про яку Європу мова? Там
такого немає. Висловити невдоволення не смій, в країну не пустять, свою. Машини годинами чекають, поки митниця дасть добро. Боротьба з криміналом? Так це його стихія, посилена бюрократизмом. Парадокси бідної країни!
Хто проводить таку філософію? Її проводить Верховна Рада.
Вона відповідає західним стандартам? Проте яка напруга пристрастей в його стінах: пільги ліквідувати для всіх! Всі повинні
112

Ст ан малого і середнього бізнесу в Україні

бути в рівних умовах! Чистої води демагогія. Адже-західні держави відмовляються від принципу рівності в цій його частині там
пільгове кредитування, багато різноманітних фондів. За добу можна оформити не тільки фірму, а й кредитну лінію! В малого бізнесу перелік своїх пільг у податковій системі. Там розуміють, що
не можуть малий та середній бізнес конкурувати на рівних з великим капіталом. Звичайно, великий капітал, думаючи про свої
прибутки, зацікавлений у ліквідації таких пільг. Так кого ж обслуговує парламент?
В Німеччині зараз велика проблема банківська процентна
ставка зросла до 4,5 відсотка. У нас – 30! В африканських країнах
і не вище 14,5. Навіть і там розуміють: за високих ставок малий
та середній бізнес розвиватися, конкурувати з великим капіталом
не може. І наш законодавець це розуміє. На своє виправдання каже для низьких ставок ще не визріли умови, резерв захисту від
банкрутства тільки-но формується.
Наскільки виправдані такі думки? Рік-півтора тому в Україні
було створено міні-банк. Його засновники Європейський банк
реконструкції та розвитку. Німецько-український фонд. Американський державний фонд... Тільки для середнього класу, нашого, в режимі західного зразка, з нижчими ставками. Тобто не ми
це робимо, а Захід вчить нас, як треба діяти. Але найцікавіше
банк прибутковий. Чому західний банк може працювати в нас за
євростандартом, у режимі нашого оподаткування і законодавства,
а наші банки не можуть? І поки не навчаться, ми не зможемо розраховувати на середній клас. Ми повинні нарешті створити і стимулююче його оподаткування. Нинішня податкова система його
просто топить. Якщо так триватиме і далі, то на нас чекають ще
більші проблеми.
Для формування середнього класу потрібні великі гроші.
Де їх узяти?
... І банківська система, що відповідає кредитним ставкам. І
фонди, які повинні функціонувати не формально, як зараз, а реально. І комітети, які повинні шукати нові механізми, а не боротися за якогось окремого підприємця. А гроші? Їх знайде сам середній клас, якщо йому не заважати.
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Ясна річ, збільшити частку середнього класу у суспільстві
без відповідної інфраструктури неможливо. При цьому тільки
комунікаційних, різних інформаційних систем, навіть конституційної підтримки недостатньо. Це можна зробити тільки за цільової і наполегливої підтримки держави. В Європі це роблять за
допомогою так званих інкубаторів. Мова про центри, які сприяють розвитку середнього класу. У нас таких інкубаторів немає,
хіба що один-два на всю Україну, а це погоди не робить. Лише
адміністративними заходами віз не зрушити, потрібні економічні
підходи.
Бесіду вів О.Маслов
Урядовий кур’єр, №232, 13 грудня 2001 р.

Підготовка кадрів для малого
підприємництва в сфері побутового
обслуговування населення
Л. ХМЕЛЕВСЬКА,
проректор Київського інституту післядипломної освіти працівників сфери
побутового обслуговування населення

П

роблема підготовки кадрів для підприємницької діяльності в Україні є нині надзвичайно важливою та відповідальною. Адже становлення державності України значною мірою
залежить від того, хто і як, з яким багажем знань, вмінь та світоглядом у цілому буде вирішувати питання сьогодення. Сучасний
керівник повинен знати основи чинного законодавства і
о6’єктивні закони та механізм функціонування ринкової економіки, мати уяву про валютно-фінансові відносини, бути хорошим
психологом, володіти основами менеджменту та ділової етики.
Актуальність підготовки підприємницьких кадрів, зокрема менеджерів, зумовлена, з одного боку, становленням державності в
Україні, з іншого, – переходом українського суспільства до ринкової економіки, демократизацією управління, відмовою від командно-адміністративних методів управління.
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Зазначена проблема практично є малодослідженою у вітчизняній науковій та науково-методичній літературі. I це об’єктивно
обумовлено, оскільки життя нині ще не ставило це на порядок
денний. Перехід України до нової моделі господарювання - ринкової – потребував нової когорти управлінців, здатних успішно
вирішувати нагальні проблеми конкурентоспроможності, а це
вимагає постійної уваги до якості підготовки робочої сили. I тим
самим спонукає до невпинного оновлення та збагачення знань,
підготовки та підвищення фахового рівня всіх категорій працівників, зокрема менеджерів.
Практично всі країни приділяють сьогодні велику увагу процесам швидкого і постійного економічного зростання. Необхідним для цього є підготовка достатньої кількості кваліфікованих
менеджерських ресурсів. Досить відомі сумні приклади, коли
країни з надійними економічними планами і значною зовнішньою
підтримкою не змогли здійснити прорив. Однією з таких невдач є
відсутність кваліфікованих керівників. Важко не погодитися з
такою думкою Б.Гаврилишина1.
Тим, хто прагне уникнути свого подальшого відставання,
слід, перш за все, усвідомити нову роль знань у виробництві матеріальних благ і у всіх інших видах людської діяльності. А це є
ще одним яскравим доказом необхідності підготовки підприємницьких кадрів в Україні, рівень освіченості яких стане гарантом
утвердження України як цивілізованої держави. Ось чому підготовка кадрів, зокрема менеджерів, в умовах ринкового господарювання є справою державною.
Успіх у підприємницькій діяльності завжди залежить від головної дійової особи – менеджера. Як бачимо, необхідною передумовою започаткування і здійснення підприємницької діяльності
є наявність менеджерів, тобто осіб, котрі самостійно приймають
господарські та управлінські рішення з метою досягнення певного підприємницького успіху.

1

Див.: Гаврилишин Б. Підготовка менеджерів для міжнародних операцій // Економічний часопис. – 1998. – №9. – С.14.
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Успіх у підприємництві базується на здатності менеджера
приймати правильні (обґрунтовані) рішення. Менеджер є визначальною особистістю у підприємництві, ключовою (центральною) фігурою у ринковій економіці. Будь-який менеджер працює
як ділова людина, але не будь-яку ділову людину можна назвати
менеджером.
Менеджер – (від англ. manager – управляючий) – професійний управляючий, який має спеціальну підготовку та здійснює
менеджмент, тобто управління (керівництво) суб’єктом господарювання (фірмою). Менеджер – це досвідчений керівник у сфері
організації та управління, який володіє знаннями у широкому діапазоні сфер діяльності, включаючи економіку, бізнес, соціальну
психологію тощо.
Менеджер – специфічна професія, що вимагає схильності до
підприємницької діяльності, знань у сфері фінансів, ринку, кредиту та грошового обігу, валютних операцій та податкового законодавства2.
Однак, як свідчить реальна ситуація, нинішні менеджери
України не мають належних знань, відповідної освіти, не кажучи
вже про управлінський досвід. Як результат, у нашій країні люди,
що приймають управлінські рішення різного рівня, мають ледь не
найнижчий рівень освіти3.
Звичайно, не варто вдаватися до узагальнень та крайнощів,
але дана позиція теж не безпідставна. Не треба довго мудрувати,
щоб зрозуміти: рівень підготовки наших вузів був і в багатьох
випадках ще зараз залишається дуже різний і, на жаль, не вищий.
Перш за все позначається відсутність висококваліфікованих викладацьких кадрів з проблем підприємництва та менеджменту.
Побудувати цивілізовану державу під силу людям з високим
рівнем фахової підготовки, загальним рівнем освіченості, широким світоглядом. Життя ставить високу планку перед менеджерами. Сучасний менеджер – це людина, що відповідає потребам
2

Див.: Стеченко Д.М., Дука А.П. Словник-довідник з менеджменту. –
К.: ТОВ “СЛО”. – 1999. – С.32.
3
Див.: Крымский С. Нет дефицита идей. Есть дефицит человеческих качеств // Зеркало недели. – 1998. - № 31. – 1-7 авг.
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часу, що володіє навичками менеджменту, управління людськими
ресурсами, здатна професійно вирішувати поставлені і перед фірмою, а отже і перед нею, завдання, творчо підходити до
розв’язання назрілих проблем. Тож хотілося б сподіватися, що ми
з усією відповідальністю поставимося до проблеми підготовки
кадрів в умовах ринкового господарювання, зокрема менеджерів,
і не станемо в подальшому об’єктом, м’яко кажучи, подиву ні у
власних очах, ні в очах зарубіжних колег.
Представник фонду Д. Карнеги професор А. Ослунд стверджує, що сьогодні в Україні виробничі досягнення практично не
залежать ні від галузі, ні від розміру підприємства – “вирішальну
роль відіграє менеджер, його можливості і воля”4.
На жаль, більшість населення України, і в першу чергу
управлінські кадри, у своїй основі виявилися непідготовлені до
нових умов господарювання та управління. Саме в цьому і полягає об’єктивна необхідність підготовки менеджерів в Україні.
Зі становленням ринкових відносин в Україні сформувалося
соціальне замовлення на підготовку професійних менеджерів, на
яке сфера освіти відреагувала своєчасно. У 1994 р. було започатковано підготовку фахівців за напрямом “Менеджмент” (постанова Кабінету Міністрів від 18.05.1994 р. №325).
Нині ситуація в Україні різко змінюється. За станом на 1 січня 2001 р. підготовку менеджерів в Україні здійснювали 122 державних вищих навчальних закладів, з них – 16 зі статусом національні, та 53 недержавних вищих навчальних закладів. На 20012002 навчальний рік державне замовлення на підготовку менеджерів вищим навчальним закладам, підпорядкованим Міністерству освіти і науки України, становить 4135 осіб, з них – 3190
осіб денної форми навчання.
Відповідно до Закону України “Про освіту” та Постанови
Кабінету Міністрів від 24.05.1997 р. №507 за напрямом “Менеджмент” здійснюється підготовка фахівців за всіма освітніми рівнями: на рівні “молодший спеціаліст” за спеціальностями “Орга4

Ослунд А. Реструктуризация предприятий начинается ... с менеджера //
Киевские ведомости. – 1995. – 8 сент.
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нізація виробництва”, “Організація обслуговування населення”,
“Організація обслуговування у готельному господарстві та туризмі”, “Організація обслуговування на транспорті” готують фахівців майже 100 закладів вищої освіти (ВЗО) I-II рівнів акредитації;
на рівні “бакалавр” та на рівні “спеціаліст” за спеціальностями
“Менеджмент організацій”, “Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності (ЗЕД)”, “Менеджмент антимонопольної діяльності”
підготовку здійснюють понад 200 ВЗО III-IУ рівнів акредитації;
на спеціальності “Менеджмент організацій” підготовка диференційована за багатьма спеціалізаціями (галузевого спрямування – з
урахуванням потреб конкретної галузі та регіону). Pяд ВЗО IУ
рівня акредитації готують магістрів за цими ж спеціальностями
(як на базі рівня “бакалавр”, так і на базі рівня “спеціаліст” напряму “менеджмент”).
Між тим у свiтi одним із найпоширеніших шляхів формування професійних менеджерів є здобуття ступеня магістра за програмою “бiзнес-адмiнiстрування” на основі бакалаврської освіти з
інших напрямів (найчастіше після кількарічної роботи у бiзнесових структурах).
Післядипломна підготовка менеджерів рівня “спеціаліст” і
“магістр” на основі повної вищої освіти з інших напрямів здійснюється за напрямом “Специфічні категорії” за спеціальностями
“Управління проектами”, “Управління освітою”, “Екологічний
менеджмент”, “Управління якістю” і т.ін.
Однак післядипломна освіта залишається найменш нормативно забезпеченою, а саме цей вид освіти є дуже перспективним
для забезпечення необхідної сучасному менеджеру наскрізної
безперервної освіти протягом усього трудового життя.
Функціональних менеджерів готують також за напрямом
“Економіка і підприємництво” (фінансовий менеджмент, управління трудовими ресурсами тощо).
Готує менеджерів сукупність державних і недержавних ВЗО
– державні економічні університети, факультети класичних університетів, галузевих і технічних ВЗО та більшість новостворених недержавних ВЗО. Таким чином, ринок освітніх послуг, що
сформувався у країні, відреагував на наявний попит адекватним
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кількісним зростанням пропозиції, склався достатньо високий
рівень конкуренції, і сфера освіти вимушена переходити від орієнтації на безпосередніх споживачів (абітурієнти, студенти і їх
батьки) до орієнтації на ринок праці, роботодавців. На перший
план висуваються питання якості, і сфера діяльності, що так швидко розвивається, не може не мати проблем, які гальмують процес формування та відтворення кадрів ринкового типу.
Актуальною залишається проблема інформаційного забезпечення навчального процесу. І хоча стан не такий драматичний, як
це було 7-9 років тому, підручники можна придбати, хоча у більшості – це російські видання, кращі з яких профінансовані міжнародними програмами, або переклади західних праць, розроблених на прикладах “їх” ринкової економіки, яка формувалася тривалий час і мало придатних для трансформаційної економіки
України. Тому актуальною є проблема розробки проблем підприємництва та менеджменту українськими науковцями. Врахування
вітчизняної специфіки можливе лише за умов аналізу і узагальнення вітчизняного досвіду формування і діяльності ринкових
структур, але в умовах правової невизначеності реальна ділова
інформація має конфіденційний характер, а більшість ринкових
структур закриті для дослідження внаслідок побоювання витіку
інформації, приховуваних порушень законодавства (це зумовлює
також значні ускладнення з базами практики для студентів). У
підсумку відсутній механізм трансляції корисного управлінського досвіду і не поповнюється емпірична база вітчизняної науки
управління. За умови практичної відсутності державного фінансування розробка новацій відбувається університетськими дослідницькими центрами, в яких зосереджено основний науковий
потенціал вітчизняного менеджменту, за нечисельними договорами з конкретними підприємствами. Між тим якісні завдання,
конкретні ситуації (кейси), проблемні лекції можна створити
тільки за умов наявності тісних зв’язків викладачів з бізнесом –
інакше викладання професійних дисциплін неминуче зводиться
до теоретичних закликань.
У формуванні менеджерів не менш важливим за зміст навчання є процес передавання цього змісту (технологія навчання,
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яка лише дублює інформацію, відтворену на папері – у підручнику, періодиці – застаріла і недостатня). Поки що не вистачає ситуаційних вправ, комп’ютерних програм, ділових ігор, які б висвітлювали реалії ведення бізнесу в Україні. Повертаючись до проблеми підручників, звернемось до досвіду росіян і білорусів, які
за останні два роки створили міжвузівськими творчими колективами комплекти модульних (взаємодоповнюючих) підручників із
менеджменту на місцевому матеріалі, видання яких профінансовано державою або національними фондами підготовки кадрів.
Становленню менеджмент-освіти в Україні останні три роки
значною мірою сприяє діяльність Україно-польсько-американського Консорціуму, партнерами якого є понад 45 ВЗО України,
університети США і Польщі – через проведення літніх інститутів
та семінарів вихідного дня для викладачів, навчальних поїздок до
провідних університетів США та Польщі для адміністраторів та
викладачів, всеукраїнських конкурсів кейсів, тематичних конференцій i круглих столів та інших акцій.
З метою професіоналізації реально діючих підприємців на
виконання Указу Президента України від 03.07.2000 р. №849
“Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва” на початку 2001 р. було оголошено тендер серед
ВЗО України на право здійснення перепідготовки управлінських
кадрів для сфери підприємництва.
Велике значення має підготовка сучасних кадрів для сфери
побутового обслуговування. Саме в цій сфері найбільш повно
представлено мале підприємництво. Загальна чисельність працюючих, які надають побутові послуги, становить близько 230
тисяч чоловік. Із них 30 відсотків, або майже 70 тисяч чоловік,
мають вищу освіту, отриману в умовах директивно-планового
господарства і потребують адаптації до професійної діяльності в
нових соціально-економічних умовах.
З метою вдосконалення роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів постановою Кабінет Міністрів у 1999 р. на
базі Київського технологічного технікуму створено Інститут післядипломної освіти працівників сфери побутового обслуговування населення. Головною метою діяльності Інституту є задоволен120
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ня потреб сфери побуту в кваліфікованих кадрах. Для реалізації
цієї мети передбачається створення безперервної системи освітньої перепідготовки та підготовки фахівців, організація професійної підготовки робітничих професій, підвищення професійної
кваліфікації керівних кадрів та фахівців, впровадження в навчальний процес новітніх технологій та програмних методів навчання. По-перше, у традиційній формі багатоступеневої моделі забезпечення вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалавра. По-друге, у формі перепідготовки, надаючи всім бажаючим фахівцям сфери побуту отримати
другу вищу освіту за спеціальностями інституту. По-третє, у системі підвищення кваліфікації, яка реалізується вибірковим використанням освітньо-кваліфікаційної програми і характеризується
великою гнучкістю, варіативністю, різноманітністю форм і методів навчання.
Нині в Інституті здійснюється підготовка фахівців на відділенні підготовки та відділенні післядипломної освіти. Відділення
підготовки забезпечує підготовку фахівців за рівнем молодшого
спеціаліста та бакалавра, в тому числі за інтегрованими планами.
Підготовка за рівнем молодшого спеціаліста проводиться зі спеціальностей: моделювання та конструювання виробів народного
вжитку; організація обслуговування населення; бухгалтерський
облік; перукарське мистецтво та декоративна косметика; художня
фотографія та фотографічне виробництво; швейне виробництво.
За рівнем бакалавра зі спеціальностей: менеджмент організацій;
дизайн одягу; фотовідеодизайн.
Відділення післядипломної освіти забезпечує: а) надання нової кваліфікації на підставі раніш набутої у вищому закладі за
спеціальностями: організація обслуговування населення; організація обслуговування населення в опоряджувальних комплексах;
моделювання та конструювання виробів народного вжитку; перукарське мистецтво та декоративна косметика; б) підвищення кваліфікації спеціалістів за напрямками: інноваційні технології в маркетингу; інформаційні та інноваційні технології в дизайні одягу,
фотомистецтві, в перукарському мистецтві та декоративній косметиці, в бухгалтерському та фінансовому обліку; підвищення
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кваліфікації керівників та фахівців сфери побуту, керівного резерву малих підприємств; в) стажування фахівців; г) курсова підготовка та підвищення кваліфікації фахівців робітничих професій:
перукарів, закрійників, манікюрниць, педикюрниць.
Крім того, підготовка фахівців для сфери побуту здійснюється в Калиновському технологічному технікумі та Учбовому
центрі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів Укрсоюзсервісу. Так, значний вклад у справу підготовки кадрів вносить Калиновський технологічний технікум, який декілька місяців тому
відсвяткував тридцятиріччя з дня заснування. Основний напрямок діяльності технікуму – це підготовка кадрів для підприємств
служби побуту, що працюють у сільській місцевості. Технікум
готує кадри для здійснення практичної роботи в сфері побутового
обслуговування населення за професійним спрямуванням спеціальностей кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст за спеціальностями бухгалтерський, швейне виробництво, моделювання
та конструювання виробів народного вжитку, обслуговування та
ремонт обладнання підприємств текстильної промисловості. У 23
навчальних групах у 2000-2001 навчальному році на денній формі навчання на базі 9 класів навчалося 43 студентів, на базі 11
класів – 221.
Учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації кадрів
Укрсоюзсервісу надає професійну підготовку робітничим кадрам
для сфери послуг, які користуються попитом на ринку праці. Це –
перукарі, косметологи, манікюрниці, продавці та інші.
Нині Учбовий центр – це більш ніж 900 підготовлених робочих кадрів за рік, 100 базових підприємств, де учні проходять виробничу практику, майже 30 висококваліфікованих викладачів,
які мають великий викладацький стаж та професію за фахом. На
ринку праці професії користуються великим попитом. Учбовий
центр відновив роботу по підвищенню кваліфікації керівних працівників та спеціалістів підприємств побутового обслуговування
всіх форм власності. Постійно проводяться семінари з питань
створення та діяльності підприємств побуту. Починаючи з 2000 р.
такі семінари проводяться спільно з Держстандартом України.
Діяльність Учбового центру розширюється і охоплює майже всі
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області України. Це – підвищення кваліфікації перукарів, підготовка педикюр ниць, манікюрниць, косметологів. В Учбовому
центрі навчаються учні з Донецької, Одеської, Чернігівської,
Полтавської, Закарпатської областей, м. Севастополя та ін. Учбовий центр активно співпрацює з державною службою зайнятості,
бере участь у ярмарках вакансій, виставках, конкурсах. У даний
час Учбовий центр працює над розширенням діяльності по збільшенню обсягів підготовки та підвищенню кваліфікації робітничих професій для підприємств сфери послуг форм власності,
над створенням належних умов для професійної підготовки.
Однак на сьогоднішній день є проблемні питання з розвитку
інституту щодо підготовки та перепідготовки фахівців для сфери
побутового обслуговування: не розроблена науково обґрунтована
методика визначення загальнодержавних та релігійних потреб
кадрового забезпечення сфери побуту; невідповідність рівня акредитації; неукомплектованість професорсько-викладацького
складу; відсутність мережі структурних підрозділів по областях;
необхідність відновлення матеріально-технічної бази; необхідність збільшення спеціальностей для галузі; недостатня перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів; не сформований новий механізм фінансування перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; не систематизований пошук замовників, додаткових джерел фінансування; недостатньо проводиться робота з місцевими органами державної виконавчої влади з питань участі у
виконанні програм, що потребують вирішення проблем кадрового забезпечення підприємств побутового обслуговування населення; відсутні стандарти на освітньо-професійні програми більшості спеціальностей сфери побуту; не упорядкований перелік
спеціальностей та спеціалізацій відповідно до потреб сфери побуту; не здійснюються в достатній кількості фундаментальні,
пошукові та прикладні наукові дослідження з проблем розвитку
сфери побутового обслуговування населення і постійного підвищення кваліфікації; навчально-матеріальна база інституту потребує розширення, відсутні лекційні аудиторії; не стандартизована
навчально-методична документація навчальних закладів 1 – 2
рівня акредитації; відсутні типові навчальні плани для спеціаль123
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ностей інститут; відсутність критеріїв вступу молодших спеціалістів щодо молодших спеціалістів.
Як бачимо, сьогодні в Україні поступово відбуваються певні
позитивні зміни щодо підготовки фахівців менеджерів, однак мова повинна йти про формування та розвиток управлінської культури, створення комплексної, постійно діючої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації менеджерів, передбачивши організацію підвищення кваліфікації з питань корпоративного управління працівників органів виконавчої влади,
що здійснюють контроль за корпоративним сектором економіки
України, а також підготовки викладацьких кадрів за напрямом
“Менеджмент” різних спеціальностей.
Таким чином можна зробити узагальнюючі висновки. Поперше, формування управлінських кадрів, кадрів нової генерації
має стратегічне значення, оскільки реформування національної
економіки і створення ефективної структури управління неможливе без відповідного кадрового забезпечення. Особливе значення набуває підготовка висококваліфікованих фахівців менеджерів, кадрів для підприємницької діяльності у сфері побутового
обслуговування населення. По-друге, за десять років в Україні
виникла розгалужена мережа освітянських установ, які ведуть
підготовку спеціалістів з менеджменту для підприємницьких
структур і управлінців для установ державної служби, що відповідає зарубіжній практиці (“business administration” і “public administration”). Зокрема: упорядковано перелік спеціальностей за напрямом “Менеджмент” за всіма освітніми рівнями; затверджено
друге покоління галузевих стандартів освіти з напряму “Менеджмент” – освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми за рівнями освіти; є суттєві зрушення в удосконаленні змісту менеджмент-освіти, впровадженні інноваційних
технологій навчання, інтегрування навчання за рівнями освіти,
відпрацюванні систем діагностики якості освіти, комп’ютеризації
навчального процесу і т.д.; у провідних навчальних закладах
України ведуться розробки по впровадженню дистанційних технологій навчання; широке розповсюдження має післядипломна
перепідготовка з метою отримання другої освіти за рівнями “спе124
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ціаліст” чи “магістр”. По-третє, відчувається гострий дефіцит кваліфікованих викладачів менеджменту та бізнес-дисциплін, внаслідок чого більшість вищих навчальних закладів, що відкриті в
період реформування економіки, виконують роль посередників,
тобто залучають для реалізації своїх програм викладачів інших
навчальних закладів, їх науково-методичне і навчально-дидактичне забезпечення. По-четверте, у вищих закладах освіти все ще
існує недостатній рівень забезпечення сучасними підручниками,
навчальними посібниками вітчизняних авторів. Використання
Internet у навчальному процесі обмежено наявними в ВЗО фінансовими ресурсами.
Аналізуючи ситуацію щодо підготовки кадрів для малого підприємництва, у тому числі і в сфері побутового обслуговування
населення, на нашу думку, доцільно: Міністерству освіти і науки
України здійснити заходи, спрямовані на створення комплексної,
постійно діючої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації менеджерів, фахівців з питань підприємництва;
впровадити в навчальний процес при підготовці менеджерів рівня
“бакалавр” навчальний курс “Основи підприємництва; здійснити
заходи щодо підготовки викладацьких кадрів за напрямом “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент” різних спеціальностей.
Національній Академії наук України проводити дослідження
з актуальних розвитку малого підприємництва в Україні, проблем
підготовки кадрів у ринкових умовах господарювання.
Міністерству праці і соціальної політики України доповнити
Класифікатор професій “менеджерськими” професіями відповідно до міжнародних класифікаторів.
Створити Національний фонд підготовки кадрів із метою
концентрації фінансових ресурсів на підготовку і видання серії
навчально-практичних матеріалів, сучасних підручників, навчальних посібників з питань підприємництва та менеджменту, які
відображають сучасні тенденції і підходи в галузі управління і
спрямовані на засвоєння технологій і навичок. Упорядкувати систему перепідготовки кадрів за напрямом “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент” різних спеціальностей, надання другої
вищої освіти з присвоєнням кваліфікації спеціаліста чи магістра.
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Сучасний стан банківської системи
України
В. КОСТИЦЬКИЙ,
член-кореспондент АПрН України, професор

З

а підсумками діяльності впродовж першого півріччя
2002 р. банківська система України налічувала 185 установ проти 189 на початку року. Таким чином, в Україні продовжується стійка багаторічна тенденція до скорочення мережі банківських установ (табл.1).
Таблиця 1

Окремі дані про комерційні банки України у 1992-2002 рр.
Роки

Показники
1992

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

І півр.
2002

133

230

229

227

214

203

195

189

185

- державні

-

2

2

2

2

2

2

2

2

- акціонерні
товариства

-

169

177

184

178

173

169

164

161

1) відкриті

-

119

125

133

125

124

120

115

112

2) закриті

-

50

52

51

53

49

49

49

49

- товариства з обмеженою відповідальністю

-

59

50

41

34

28

26

25

24

Кількість
банків за
реєстром
(на кінець
періоду)
Із загальної
кількості:
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Роки

Показники
1992

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

І півр.
2002

Банки з
участю іноземного
капіталу

-

12

14

22

28

30

31

28

23

У тому числі зі 100%
іноземним
капіталом

-

1

2

6

9

8

7

6

6

Кількість
банків, які
мають ліцензію Національного банку
України на
здійснення
валютних
операцій

-

134

146

157

161

153

149

149

151

Сплачений
статутний
капітал
діючих комерційних
банків у
гривневому
еквіваленті,
млн. грн.

0,5

541

1098

1560

2107

2914

3666

4576

4940
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Роки

Показники
1992

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

І півр.
2002

Кількість
ліквідованих банків
у зв’язку з
порушенням банківського законодавства та з інших причин (за період)

3

1

11

10

16

11

9

9

-

Кількість
банків, у
яких відізвано ліцензію на здійснення валютних
операцій у
зв’язку з
порушенням банківського законодавства (за період)

3

7

26

5

9

-

9

3

-

Примітка. За даними: Бюлетень Національного банку України. –
№6. – 2002. – С.141-142.

Із зареєстрованих у Державному реєстрі станом на кінець червня 2002 р. 185-ти банків 161 банк (87,0%) є акціонерними товариствами, з яких 112 – відкриті акціонерні товариства (2 банки –
державні), 49 – закриті акціонерні товариства, 24 банки (13,0%) –
товариства з обмеженою відповідальністю.
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За участю іноземного капіталу створено 23 (проти 28 на кінець 2001 р.) банки (12,4% від загальної кількості банків), у тому
числі 6 (3,2%) – зі 100% іноземним капіталом. Ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій має 151
банк (81,6% їх загальної кількості). З Державного реєстру виключено 4 банки у зв’язку з ліквідацією. У 13-ти банків зупинено дію
ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, в тому числі у 6-ти – на здійснення валютних операцій.
Проаналізувавши діяльність українських банків за 6 місяців
2002 р., Національний банк України у своєму листі “Про фінансовий стан та проблеми розвитку банків України у I півріччі
2002 року” (№45-312/2016-4807 від 02.08.2002 р.) зробив наступні висновки.
За аналізований період у банківській системі України зберігались позитивні тенденції щодо: зростання активів, капіталу і
зобов’язань; розширення кредитування економіки (яке відбувалось швидшими темпами, ніж зростали активи; при цьому випереджаючими темпами зростали довгострокові кредити, які збільшились на 22,9%, тоді як кредитний портфель збільшився на
17,3%); збільшення прибутку банків, який за півріччя становив
274,3 млн. грн. (проти 168,2 млн. грн. за відповідний період минулого року); зміцнення довіри населення до банків (вклади населення зросли на 28,6% проти 26,9% за відповідний період минулого року).
Разом із тим, все ще актуальними для вітчизняної банківської
системи залишаються проблеми підвищення фінансової стійкості
та рентабельності діяльності банків.
Серед основних причин низької рентабельності діяльності
банків Національним банком визначені наступні: нераціональна
структура активів (в яких переважають неприбуткові активи –
проблемні кредити, основні засоби та нематеріальні активи);
надмірна витратність зобов’язань (що особливо характерно для
банків IV групи, в яких цей показник становить 25,6% проти
20,1% у цілому по системі 20,1% при найнижчій рентабельності
активів – 0,5%). Із загального контингенту банків 14 із них закінчили перше півріччя зі збитком, 23 – з незначним прибутком.
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Активи банків збільшились на 5511,5 млн. грн., або на 11,7%
(проти 15,1% за відповідний період минулого року). Разом із тим,
у 43 банків (27,9%) відбулось зменшення активів, а у 42 (27,9%) –
темпи приросту активів були значно нижчі, ніж у цілому по системі (11,6%).
Актуальними для українських банків залишаються проблеми
підвищення рівня ліквідності та платоспроможності, що особливо
важливо для банків IV групи, в яких частка високоліквідних активів у загальній сумі активів становить 12,3% при мінімальному
орієнтовному значенні 15,0%.
В останній час якихось значних зрушень поліпшення якості
кредитного портфеля і активів у цілому в банківській сфері України не намітилося. При досить незначному зменшенні частки
проблемних кредитів із 5,8% до 5,6% відбулося зростання обсягу
всіх видів проблемних кредитів, у тому числі прострочених кредитів – на 15,9%, сумнівних – на 4,1%, пролонгованих – на 23,7%.
Сумнівна дебіторська заборгованість при цьому зросла на
76,0%.
Принциповим моментом в оцінках діяльності вітчизняних
банків Національним банком України такий висновок: незважаючи на випереджаючі темпи зростання обсягів довгострокового
кредитування порівняно з короткостроковим, структура кредитного портфеля банків за строками надання кредитів далека від
прогресивної. На долю довгострокових кредитів припадає всього
18,6% від усіх наданих кредитів. Поряд з переважанням короткострокового характеру кредитування позичальників, зберігається
негативна тенденція спрямування значної частини кредитних ресурсів банків у невиробничу сферу, в основному в торгівлю та
посередництво у торгівлі, що аж ніяк не відповідає стратегічному
завданню модернізації вітчизняної економіки (табл. 2).
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Таблиця 2

Кредити, надані банками в економіку України
в 2000-2002 рр.
(за видами економічної діяльності)
(заборгованість на кінець періоду, млн. грн.)
2001 р.
Види економічної
діяльності

Усього

З них:

Усього

короткострокових

довгострокових

Кінець червня 2002 р.
З них:
Питома вага в
загальному
обсязі кредитів,
%
короткодовкородовстрокогостткосгоствих
рокотророкових
кових
вих

Усього

27792

21767

6025

32653

24978

7675

76,5

23,5

1. Кредити, надані суб’єктам
господарювання

26403

20868

5535

30686

23973

6712

78,1

21,9

Сільське господарство, мисливство та лісове
господарство

1676

1427

250

2989

2581

407

86,4

13,6

Рибне господарство

39

18

22

44

30

14

68,7

31,3

Добувна промисловість

848

649

200

1127

906

222

80,3

19,7

Обробна промисловість

9021

7185

1836

9924

7710

2214

77,7

22,3

Виробництво
електроенергії,
газу та води

872

817

55

962

925

37

96,1

3,9

Будівництво

636

472

164

724

548

176

75,7

24,3

Оптова і роздрібна торгівля,
торгівля транспортними засобами, послуги з
ремонту

9917

8003

1915

11428

8952

2475

78,3

21,7

Готелі та ресторани

82

61

21

100

77

23

77,2

22,8

Транспорт

1219

835

384

1232

807

425

65,5

34,5

Фінансова діяльність

475

378

96

537

416

121

77,5

22,5
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2001 р.
Види економічної
діяльності

Усього

З них:

Усього

короткострокових

довгострокових

Кінець червня 2002 р.
З них:
Питома вага в
загальному
обсязі кредитів,
%
короткодовкородовстрокогостткосгоствих
рокотророкових
кових
вих

Операції з нерухомістю, здавання під найм та
послуги юридичним особам

1105

676

429

1128

704

423

62,5

37,5

Державне управління

24

19

6

33

26

7

78,4

21,6

Освіта

27

17

11

35

24

11

69,3

30,7

Охорона здоров’я та соціальна допомога

87

72

15

34

22

12

64,9

35,1

Колективні,
громадські та
особисті послуги

314

182

133

369

224

145

60,7

39,3

Екстериторіальна діяльність

60

60

1

22

21

1

97,2

2,8

2. Кредити, фізичним особам

1389

899

490

1968

1004

963

51,0

49,0

Примітка. За даними: Бюлетень Національного банку України. –
№6. – 2002. – С.96-97.

Як і в попередні роки, у 2002 р. значну роль у збільшенні обсягів кредитування відіграли стимулюючі заходи із часткового
державного субсидування різниці між комерційною та обліковою
ставками для сільськогосподарських підприємств.
Протягом аналізованого періоду відбулось деяке поліпшення
показника “рівень формування резервів за активними операціями”. Хоча його величина все ще залишається нижчою від розрахункової – лише 88,5%, все ж це дещо більше від його значення
84,25% на початку року та 62,3% – за відповідний період минулого року. Разом із тим, рівень формування резервів за активними
операціями залишається недостатнім: резерв на відшкодування
можливих втрат від дебіторської заборгованості сформований
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всього на 48,1%, резерв на відшкодування можливих збитків від
операцій з цінними паперами – на 60,8%.
Незважаючи на те, що у I півріччі 2002 р. продовжувалась
позитивна динаміка зростання капіталу банків за рахунок збільшення сплаченого статутного капіталу, резервного фонду, фінансового результату, поліпшення ситуації з формуванням резервів,
для більшості банків і банківської системи України в цілому невирішеною залишається проблема підвищення рівня капіталізації.
Впродовж аналізованого періоду можна було спостерігати відносне зниження рівня капіталізації банків: темпи зростання балансового капіталу, сплаченого статутного капіталу, регулятивного
капіталу відбувалось нижчими темпами, ніж зростання у цьому ж
періоді активів і зобов’язань у цілому по системі банків – відповідно 8,4, 8,0 і 5,9% проти 11,7 та 12,3%. Що характерно, зазначені темпи зростання були нижчими порівняно з відповідним періодом минулого року. При цьому 22 банки знизили обсяг капіталу, а в 93 – капітал зростав значно нижчими темпами, ніж у цілому по системі банків. Відношення капіталу до ВВП у I півріччі
становило лише 4,3%, що у 2-3 рази менше, ніж у розвинутих
країнах.
Якщо в 2001 р. частка банків, що мала сплачений статутний
капітал більше 5 млн. євро, в загальній кількості діючих банків
становила 39,9% (або 61 банк), то за підсумками першого півріччя 2002 р. – всього 35,1% (або 54 банки). 49 банків мають сплачений статутний капітал менше 3 млн. євро.
Структура банків України за розміром сплаченого статутного
капіталу представлена у табл. 3.
Таблиця 3

Групування комерційних банків України за розміром
сплаченого статутного капіталу в 2001-2002 рр.
Групи банків за розміром
сплаченого статутного капіталу

Кількість діючих
банків
2001 р.

червень
2002 р.

Сплачений статутний капітал

2001 р.

червень 2002 р.

млн. грн.
Усього

153

154

4576

4940
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Групи банків за розміром
сплаченого статутного капіталу

Кількість діючих
банків

Сплачений статутний капітал

2001 р.

червень
2002 р.

2001 р.

червень 2002 р.

Від 0 до 15

44

40

467

451

Від 15 до 25

54

55

1025

1050

Від 25 до 50

35

39

1144

1320

Від 50 до 100

12

11

827

752

Понад 100

8

9

1113

1367
млн. дол. США

Усього

153

154

864

927

Від 0 до 3

52

50

111

113

Від 3 до 5

53

52

204

202

Від 5 до 10

30

34

201

233

Від 10 до 20

13

12

194

179

Понад 20

5

6

153

200

Усього

153

154

1016

944

Від 0 до 3

38

49

78

112

Від 3 до 5

54

51

213

199

Від 5 до 10

37

36

252

247

Від 10 до 20

16

12

220

182

Понад 20

8

6

253

204

млн. євро

Примітка. За даними: Бюлетень Національного банку України. –
№6. – 2002. – С.147.

Актуальною проблемою для банків залишається поліпшення
якості регулятивного капіталу, який має виконувати захисну функцію щодо ризиків, які виникають у діяльності банків. Особливо
це стосується банків, де значну частку в регулятивному капіталі
становить переоцінка основних засобів та які мають значний обсяг нарахованих, але не сплачених доходів. Деякі банки в угодах
передбачають сплату клієнтами нарахованих доходів по завер134
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шенню терміну дії угод, що значно знижує якість надходжень
банків та завищує реальний обсяг капіталу.
Далеко не всі банки приділяють належну увагу нарощуванню
ресурсної бази, збільшенню обсягів зобов’язань, про що свідчить
зменшення порівняно з початком року в 53 банках обсягу таких
зобов’язань. При цьому у 47 банків зобов’язання зростали значно
нижчими темпами, ніж у цілому по системі, що є суттєвим аргументом на користь висновку щодо неможливості кваліфікувати ці
банки як стабільно функціонуючі.
Загальні депозитні зобов’язання банків України на кінець червня 2002 р. становили 29296 млн. грн., збільшившись порівняно
з початком року на 15% (табл.4).
Таблиця 4

Кошти на рахунках підприємств, організацій та населення
в банках України
У національній валюті
Період

Усього

усього

до
запитання

строкові

В іноземній валюті
з них
довгострокові

усього

до
запитання

строкові

з них
довгострокові

Депозитні зобов’язання банків на кінець періоду, млн. грн.
2001

25485

17265

10372

6893

2067

8220

3050

5170

1447

2002
І квартал

27101

18462

10688

7774

2800

8639

3111

5528

1929

квітень

26858

17945

9735

8210

3175

8912

3145

5767

2122

травень

27925

18679

10315

8364

3391

9246

3330

5917

2241

червень

29296

19932

11089

8843

3769

9363

3350

6014

2357

У відсотках до попереднього періоду
2002
І квартал

106

107

103

113

135

105

102

107

133

квітень

99

97

91

106

113

103

101

104

110

травень

104

104

106

102

107

104

106

103

106

червень

105

107

108

106

111

101

101

102

105

135

Розвиток кредитно-фінансової та банківської діяльності в Україні

У національній валюті
Період

Усього

усього

до
запитання

строкові

В іноземній валюті
з них
довгострокові

усього

до
запитання

строкові

з них
довгострокові

У відсотках до початку року
2002
І квартал

106

107

103

113

135

105

102

107

133

квітень

105

104

94

119

154

108

103

112

147

травень

110

108

99

121

164

112

109

114

155

червень

115

115

107

128

182

114

110

116

163

Примітка. За даними: Бюлетень Національного банку України. – №6. –
2002. – С.147.

Позитивним є випереджаючі темпи зростання строкових, і
насамперед довгострокових, коштів у національній валюті порівняно з коштами до запитання – відповідно 128, 182 та 107%. Аналогічна закономірність проглядалась і в розрізі зазначених груп
коштів в іноземній валюті – відповідно 116, 163 та 110%. Така
тенденція спрямована на оптимізацію структури пасивів банків
України, як одного з основних чинників формування ефективної
інвестиційної стратегії. Адже незважаючи на те, що кошти до запитання характеризуються відносною дешевизною, при досить
високій їх частці в загальних залучених ресурсах банку суттєво
ускладнюється процес управління кредитною діяльністю, знижується рівень прогнозованості ризиків. У той же час строкові кошти характеризуються достатньо високим рівнем стабільності, забезпечують високий рівень прогнозованості та низьку ризикованість здійснення кредитних операцій, проте представляють собою
занадто дорогу ресурсну базу формування кредитних ресурсів
комерційного банку.
В останні роки сформувалася досить стійка тенденція до
зменшення частки коштів до запитання в загальному обсязі залучених коштів у банках з одночасним підвищенням частки строкових коштів (табл. 5).
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Таблиця 5
Кошти на рахунках підприємств, організацій та населення в банках
України в 1995-2002 рр.
(депозитні зобов’язання банків)
Період

Усього,

Частка коштів у загальному обсязі,
%:

у тому числі:

млн.
грн.

до
запитання

строкові

з них
довгострокові

до
запитання

строкових

з них довгострокових

1995

4287

3096

1192

-

72,2

27,8

-

1996
1997

5145
6357

3502
3820

1643
2537

-

68,1
60,1

31,9
39,9

-

1998

8278

4985

3294

535

60,2

39,8

6,5

1999

12156

7590

4566

673

62,4

37,6

5,5

2000
2001

18585
25485

11349
13422

7236
12063

1113
3514

61,1
52,7

38,9
47,3

6,0
13,8

І кв. 2002

27101

13799

13302

4729

50,9

48,1

17,4

14857

6126*

49,3

50,7

20,9*

І півріччя
29296
14439
2002
* Червень 2002 р. до 1998 р.

Примітка. Розраховано за даними: Бюлетень Національного банку
України. - №6. – 2002. – С. 108.

Суттєві відмінності в значеннях аналізованих показників можна спостерігати в розрізі джерел залучених банками коштів
(табл. 6).
Таблиця 6
Строкові кошти в загальних коштах фізичних та юридичних осіб у
комерційних банках України, на кінець квітня 2002 р.
(депозитні зобов’язання банків)
Період

Усього
в тому числі:
- кошти
суб’єктів господарювання
- кошти фізичних осіб

Усього,
млн. грн.

до
запитання

у тому числі:
строкові

з них
довгострокові

Частка коштів у загальному обсязі, %:
до
строкоз них
запитанвих
довгостроня
кових

26858

12880

13978

5297

48,0

52,0

19,7

13423

9296

4127

1247

69,3

30,7

9,3

13435

3584

9851

4051

26,7

73,3

30,2

Примітка. Розраховано за даними: Бюлетень Національного банку
України. – №4. – 2002. – С. 123-124.
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Якщо серед коштів фізичних осіб кошти до запитання займають 26,7%, то в коштах суб’єктів господарювання на їх частку припадає 69,3% при тому, що питома вага довгострокових коштів тут більше як утричі менша порівняно з коштами фізичних
осіб.
Ситуація із залученням коштів на міжбанківському ринку
протягом першого півріччя 2002 р., а також кількох попередніх
років мала наступний вигляд (табл.7).
Таблиця 7

Кошти, залучені банками на міжбанківському ринку України
в 1998-2002 рр.
Показники

Депозитні зобов’язання банків на кінець періоду,
млн. грн.
2000

2001

2002
І кв.

Кошти
комерційних банків
- кор.рахунки
- кошти в
розрахунках платіжними картками
- строкові
депозити
А) короткострокові
Б) довгострокові

У відсотках до попереднього періоду

2000
травень
1683

червень
1645

152

2001

2002

1525

2705

1684

квітень
1676

І кв.

квітень
100

травень
100

177

62

червень
98

697

1425

964

1050

1006

935

105

204

68

109

96

93

10

17

0

0

0

0

-

173

1

319

69

241

818

1262

719

626

677

710

243

154

57

87

108

105

336

1261

718

624

677

710

160

376

57

87

108

105

7

2

2

2

0

0

-

22

99

100

13

97

Примітка. Розраховано за даними: Бюлетень Національного банку
України. – №6. – 2002. – С. 107.

При цьому в структурі коштів, залучених банками на міжбанківському ринку України, домінуюче становище належить короткостроковим депозитам – у 2000 р. – 99,1%, у 2001 р. – 99,9%, у
червні 2002 р. – 100%.
Централізовані кредитні ресурси НБУ (рефінансування банків України) протягом першого півріччя 2002 р. підтримувались
на рівні 2001 р. (табл.8).
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Таблиця 8
ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ КРЕДИТНІ РЕСУРСИ НАЦІОНАЛЬНОГО
БАНКУ УКРАЇНИ В 2000-2002 РР.
Заборгованість за кредитами на кінець періоду, млн. грн.
Показники

2000 р.

2001 р.

2002 р.
І кв.

квітень

травень

червень

Централізовані кредитні
ресурси НБУ (рефінансування банків України)

433

562

522

507

513

495

– короткострокові
– довгострокові

32

188

160

160

152

140

104

374

362

347

361

355

Примітка. Розраховано за даними: Бюлетень Національного банку
України. – №6. – 2002. – С.106.

При цьому можна було спостерігати зменшення обсягів короткострокових кредитів НБУ.
Динаміку обсягів цінних паперів та довгострокових вкладень
комерційних банків України протягом 1998-2002 рр. ілюструють
наступні показники (табл. 9).
Таблиця 9
ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ДОВГОСТРОКОВІ ВКЛАДЕННЯ БАНКІВ
УКРАЇНИ В 1998-2002 РР.
(заборгованість на кінець періоду, млн. грн.)
Показники

Роки
1998

1999

2000

2001

І квартал 2002

І. Цінні папери в портфелі банків

1661

1723

1997

4198

2828

1.1. Боргові цінні папери в портфелі банків

174

588

850

632

665

на продаж

76

325

362

429

337

у національній валюті

76

304

361

429

337

в іноземній валюті

0

21

488

–

–

на інвестиції

99

264

453

203

328

у національній валюті

99

233

35

172

299

в іноземній валюті

–

31

592

30

29

1.2. Акції та інші папери з нефіксованим
прибутком

199

326

155

591

607

на продаж

105

159

148

178

135

у національній валюті

104

158

7

171

135
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Показники

Роки
І квартал 2002

1998

1999

2000

2001

в іноземній валюті

1

1

438

7

–

на інвестиції

94

167

436

413

472

у національній валюті

94

167

1

413

472

в іноземній валюті

0

0

553

–

–

1.3. Казначейські та інші цінні папери, що
рефінансуються Національним банком
України

1288

799

152

1125

1556

на продаж

485

128

79

799

1079

у національній валюті

485

52

74

751

1031

-

75

400

48

48

на інвестиції

803

671

387

326

477

у національній валюті

в іноземній валюті

803

596

13

311

461

в іноземній валюті

-

74

2

16

16

1.4. Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України

–

10

2

1850

–

на продаж

–

10

2

1790

–

у національній валюті

–

10

–

1790

–

в іноземній валюті

–

–-

–

–

–

на інвестиції

–

–-

–

60

–

у національній валюті

–

–

–

60

–

в іноземній валюті

–

–

–

–

–-

2. Довгострокові вкладення банків

47

88

137

149

150

вкладення в асоційовані компанії

30

63

93

110

110

у національній валюті

29

62

93

110

110

в іноземній валюті

1

0

–-

–

–

вкладення в дочірні установи

17

25

44

39

40

у національній валюті

17

25

44

39

40

в іноземній валюті

–-

–

–-

–

–

Примітка. За даними: Бюлетень Національного банку України. –
2002. – №4. – С.146-147.

Виходячи із необхідності підвищення рівня надійності, фінансової стійкості та конкурентоспроможності банків на внутрішньому та міжнародних ринках, а також зростання їх ролі у фінансуванні реального сектора економіки, Національним банком
України було запропоновано вжити низку заходів щодо:
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підвищення рівня капіталізації банків, у тому числі шляхом
залучення нових акціонерів, збільшення резервного фонду, підвищення результату діяльності, активізації процесів об’єднання
банків, більш інтенсивного застосування процедури реорганізації
банків у результаті приєднання та злиття малих та фінансово нестійких банків;
поліпшення якості активів та підвищення їх рентабельності
шляхом зменшення частки неробочих, проблемних активів;
забезпечення об’єктивної класифікації активів за рівнем їх
ризику та формування у повному обсязі резервів за активними
операціями;
забезпечення участі всіх банків у ЄІС “Реєстр позичальників”
оптимізації структури капіталу, активів та зобов’язань, виходячи
із завдань забезпечення фінансової стійкості банків та їх позитивного впливу на розвиток реального сектора економіки;
підвищення прибутковості банківських операцій, орієнтації
на доходи від кредитування і обслуговування реального сектора
економіки та зниження витрат за рахунок підвищення технологічності і комп’ютеризації банківських операцій, зниження необґрунтованих витрат.
У загальній системі стратегічних завдань по створенню монетарного середовища, сприятливого для сталого соціальноекономічного розвитку, завдання державної політики на 2003 рік
щодо ролі і місця банківської системи сформульовані наступним
чином:
створення умов для зниження ціни кредитних ресурсів, формування системи іпотечного кредитування;
стимулювання інвестиційного напряму в діяльності банків,
зокрема збільшення обсягів довгострокового кредитування через
сприяння залученню депозитних вкладів юридичних і фізичних
осіб на довгостроковій основі;
оптимізація вимог до рівня статутного капіталу банків з метою зміцнення та концентрації банківського фінансового потенціалу і посилення його впливу на розвиток реального сектора;
запровадження жорсткого моніторингу виконання банками
нормативних вимог щодо розміру регулятивного капіталу.
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Законодавство про екологічне
страхування: аналіз та перспективи
В. БОБРИК,
науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і
підприємництва АПрН України

Е

кологічне страхування є одним із нових і перспективних
економіко-правових заходів забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991
р. у ст.49 встановлює, що в Україні здійснюється добровільне й
обов’язкове екологічне страхування фізичних і юридичних осіб
на випадок шкоди, заподіяної внаслідок забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних
ресурсів. Відповідно до цього Закону порядок екологічного страхування встановлюється законодавством України. Це передбачає
необхідність підготовки й прийняття в Україні спеціального закону, спрямованого на урегулювання відносин екологічного
страхування. Невідкладне (першочергове) прийняття такого закону поряд із законами про екологічну (природно-техногенну)
безпеку, зони надзвичайних екологічних ситуацій та ін., передбачено в Основних напрямках державної політики України в галузі
охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, які затвердженні Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. №188/98-ВР. І хоча після
прийняття Закону “Про охорону навколишнього природного середовища” пройшло більше 10 років, відповідний закон Верховна
Рада поки що не прийняла. Але це не означає, що в Україні не
існує правової бази екологічного страхування. На сьогодні діє ряд
законів, норми яких містять установчі положення екологічного
страхування. Вони і становлять законодавство про екологічне
страхування.
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Для того щоб встановити, які нормативні акти відносяться до
законодавства про екологічне страхування, необхідно спочатку
визначити теоретичні засади та деякі поняття екологічного страхування, і в першу чергу, поняття самого екологічного страхування. Діюче законодавство не дає поняття екологічного страхування, але закладає його концептуальні засади. На нашу думку, за
основу поняття екологічного страхування необхідно взяти загальне поняття страхування, яке дається в ст.1 Закону України
“Про страхування”, оскільки екологічне страхування – це один із
видів страхування.
Екологічне страхування не є однорідним явищем. Це комплексне утворення, яке включає в себе різні види страхування і
може бути добровільним або обов’язковим (ст.49 Закону “Про
охорону навколишнього природного середовища”). Підставами
виникнення страхових відносин для добровільного страхування є
договір, для обов’язкового – законодавча норма.
При екологічному страхуванні страхувальниками визнаються
фізичні та юридичні особи. Фізичними особами-страхувальниками можуть бути громадяни України, особи без громадянства
та іноземці, які перебувають на території України, чи мають тут
належне їм майно. Юридичні особи-страхувальники – це підприємства, установи та організації будь-якої форми власності, резиденти і нерезиденти, але які мають в Україні виробничі потужності або інше майно.
Об’єктом екологічного страхування згідно з діючим законодавством можуть бути майнові інтереси, пов’язані з життям, здоров’ям і працездатністю громадян (особисте страхування); з володінням, користуванням, розпорядженням майном і отриманням
доходу (майнове страхування); з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної майну і доходам юридичної особи (страхування відповідальності).
Хотілося б відмітити, що в ст.49 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища, нічого не сказано.
Разом із тим, такий вид екологічного страхування цією нормою
не виключається.
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Особливу увагу при визначенні поняття екологічного страхування необхідно звернути на особливості страхового випадку,
тобто тієї події, з настанням якої договір або законодавство
пов’язують виникнення обов’язку у страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування). Згідно з Законом
України “Про охорону навколишнього природного середовища”
страховим випадком буде заподіяння шкоди внаслідок забруднення навколишнього природного середовища та погіршення
якості природних ресурсів. Закон не деталізує конкретні страхові
випадки. Ми вважаємо, що при екологічному страхуванні страховим випадком буде заподіяння реальної шкоди внаслідок викиду
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, що
спричиняє погіршення якості природних ресурсів. Перелік забруднюючих речовин і причини страхових подій повинні обумовлюватися в спеціальному законодавстві (для обов’язкового страхування) або в кожному конкретному випадку при укладенні договору страхування (для добровільного страхування). Також у спеціальному законодавстві або договорі повинні бути визначені
умови, при яких у страховика не виникає обов’язок здійснити
виплату страхової суми (наприклад, забруднення навколишнього
природного середовища внаслідок бойових дій, страйків, порушень законодавства тощо).
На основі вищевикладеного спробуємо визначити поняття
екологічного страхування. На нашу думку, екологічне страхування – це урегульовані нормами законодавства відносини щодо захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб у разі зазначеного у договорі страхування або в чинному законодавстві забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів, за рахунок грошових фондів, що
формуються шляхом сплати фізичними та юридичними особами
страхових платежів.
Як уже зазначалося, екологічне страхування може здійснюватися у добровільній чи обов’язковій формі, і кожна з цих форм
має специфіку свого правового регулювання. Тому є сенс розглянути їх окремо. Добровільне екологічне страхування здійснюється на основі договору, що укладається між страхувальником і
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страховиком. Загальні умови такого договору і порядок його укладення визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно, відповідно до вимог законодавства. Конкретні умови екологічного страхування визначаються
окремо у кожному конкретному випадку укладення договору
страхування.
У цілому інститут правового регулювання добровільного
екологічного страхування не отримав розвитку в Україні, хоча
деякі установчі положення містяться в законодавстві. Так, ч.2
ст.15 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” гарантує громадянам України, особам без громадянства, а також іноземним громадянам, які проживають на території України, право на укладання договору добровільного страхування особи та майна від ризику радіаційного впливу.
Об’єктом такого страхування є ризик заподіяння ядерної шкоди.
Відповідно до ст.1 цього Закону, ядерною шкодою визнається
втрата життя, будь-які ушкодження, завдані здоров’ю людини,
або будь-яка втрата майна, або шкода, заподіяна майну, або будьяка інша втрата чи шкода, що є результатом небезпечних властивостей ядерного матеріалу на ядерній установці або ядерного матеріалу, який надходить з ядерної установки чи надсилається до
неї, крім шкоди, заподіяної самій установці або транспортному
засобу, яким здійснювалося перевезення.
Слід зазначити, що законодавчі положення про добровільне
страхування від ризику заподіяння радіаційного впливу, як і інші
існуючі законодавчі положення щодо добровільного екологічного
страхування, як відзначає В.В. Костицький, залишаються сьогодні декларативними, оскільки не містять механізмів їх реалізації 1.
Тому звернемося до світового досвіду, і, зокрема, досвіду добровільного екологічного страхування в Росії. Основним документом
у сфері добровільного екологічного страхування в Росії є Типове
положення про порядок добровільного екологічного страхування
в Російській Федерації, затверджене наказом Мінприроди Росій1

Див.: Костицький В.В. Екологічне законодавство України. – К., 1998. –
С.24-25.
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ської Федерації від 3 грудня 1992 р. На основі цього Типового
положення страхова організація (страховик) надає страховий захист цивільної (майнової) відповідальності страхувальникам за
шкоду, завдану третім особам у результаті раптового, ненавмисного і неочікуваного забруднення навколишнього середовища на
території Росії2. На нашу думку, розвиваючи законодавство України про екологічне страхування, необхідно врахувати даний російський досвід нормотворення, тому буде доцільним навести
концептуальні засади добровільного екологічного страхування за
російським Типовим положенням.
Підставою виникнення страхових відносин є договір екологічного страхування, який укладається між страхувальником і
страховиком. Страхувальником є підприємство, що виступає як
юридична особа, знаходиться на території Росії, а також за її межами, але має на території Росії виробничі потужності. Договір
екологічного страхування укладається на основі письмової заяви
страхувальника та анкети, яка містить його реквізити. Договір
страхування укладається сі роком на один рік із наступною пролонгацією. При укладенні договору екологічного страхування
представник страховика здійснює безпосередній огляд підприємства-страхувальника. Об’єктом добровільного екологічного страхування є ризик цивільної відповідальності страхувальника за
забруднення земельних угідь, водного середовища або повітряного басейну на території дії договору страхування. Страховим випадком є раптове, ненавмисне і неочікуване забруднення
навколишнього середовища внаслідок аварії, що призвела до викиду забруднюючих речовин в оточуюче середовище. Перелік
забруднюючих речовин і причини страхових випадків, збитки за
якими підлягають відшкодуванню, обумовлюються в кожному
конкретному випадку при укладені договору.
Типове положення визначає страхові випадки, із настанням
яких страховик не несе відповідальності. Зокрема, це події, прямо
чи побічно пов’язані з наслідками військових дій, повстань, пут2

Див.: Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды).
– М., 1998. – С.442-444.
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чів, страйків, внутрішніх заворушень, бойових дій; викликані радіоактивним забрудненням, опроміненням і іншими наслідками
діяльності, пов’язаної з використанням ядерного палива;
пов’язані з навмисними діями страхувальника при умові, якщо
він знав про шкідливі наслідки цієї діяльності: викликані порушенням законів і інших нормативних актів; пов’язані з керуванням виробництвом персоналом, не вповноваженим на це або що
прострочив період інструктажу, перепідготовки, а також особами, які хворіють психічною хворобою або іншим захворюванням,
що обмежує їх дієздатність; деякі інші страхові випадки.
Страхувальник сплачує страхові платежі за тарифними ставками, які встановлюються в процентах від розміру його річного
обороту. На основі даних про сплату платежів вступає в силу договір екологічного страхування і страхувальнику видається страхове свідоцтво (поліс). Умови страхування екологічної відповідальності передбачають встановлення максимальних сум виплат
страхового відшкодування і власної участі страхувальника у відшкодуванні збитків (франшиза). Страхове відшкодування включає в себе: компенсацію збитків, завданих пошкодженням або
загибеллю майна; суму збитків, пов’язану з погіршенням умов
життя і навколишнього середовища; витрати на очищення забрудненої території і приведення її до стану, що відповідає нормативам, при умові, що на це є попередній дозвіл страховика; витрати,
що необхідні для рятування життя і майна осіб. яким внаслідок
страхового випадку заподіяно шкоди, або зменшення збитків, завданих страховим випадком; судові витрати, які має сплатити
страхувальник в зв’язку розслідуванням і вирішенням справ, порушених на підставі страхового випадку, при умові, що на це є
попередній дозвіл страховика. Типове положення визначає конкретну шкоду, яка страховиком не компенсується. Це шкода,
пов’язана з генетичними наслідками забруднення навколишнього
природного середовища; шкода, що спричинена працівникам
страхувальника під час їх знаходження на службі (роботі); шкода,
що виникла з причин, відомих страхувальнику до вступу в силу
договору страхування; штрафи, неустойки і т.п.; шкода майну,
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що знаходилось на території, яка належить страхувальнику або
яку він займає, використовує, охороняє чи контролює.
Таким чином, у Росії врегульовані відносини з приводу добровільного екологічного страхування відповідальності підприємств у випадку спричинення ними забруднення навколишнього
природного середовища. Але добровільне особисте і майнове
страхування в Росії, так само як і на Україні, не має необхідної
правової бази.
Шляхом подолання такої прогалини нормативно-правового
регулювання на Україні має бути розроблення після прийняття
закону про екологічне страхування типових правил екологічного
страхування. При цьому для особистого, майнового страхування і
страхування відповідальності мають бути розроблені окремі правила (ст.16 Закону України “Про страхування”).
Ще одним напрямком добровільного екологічного страхування, на нашу думку, може стати страхування окремих природних ресурсів (земельних угідь, водних об’єктів, родовищ корисних копалин та ін.) від ризику їх забруднення та погіршення внаслідок цього їх якості. Норми щодо добровільного екологічного
страхування природних ресурсів мають міститися в Земельному
кодексі, Водному кодексі, Кодексі законів про надра, та інших
законодавчих актах, якими врегульовано правовий режим окремих природних ресурсів.
Що стосується обов’язкового екологічного страхування, то у
зв’язку з приєднанням України в 1996 р. до Віденської конвенції
про цивільну відповідальність за ядерну шкоду 1963 р., Верховна
Рада України внесла зміни і доповнення до законів України “Про
страхування” та “Про використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку”, якими запроваджено обов’язкове страхування на випадок заподіяння ядерної шкоди. Так, згідно з п.27 ст.6 Закону “Про
страхування” в Україні здійснюється обов’язкове страхування
цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту. Страхувальником у такому випадку є оператор ядерної установки
(експлуатуюча організація), тобто призначена державою юридична особа, яка здійснює діяльність, пов’язану з вибором майдан148
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чика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію,
експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією,
закриттям сховища для захоронення радіоактивних відходів, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку і несе відповідальність за
ядерну шкоду (ст.33 Закону “Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку”). В цьому ж Законі дається також визначення
ядерного інциденту, що є страховим випадком. Ядерний інцидент
– будь-яка подія або ряд подій одного й того ж походження, що
завдають ядерної шкоди (ст.1 Закону). Про поняття ядерної шкоди ми вже згадували вище, коли характеризували правові засади
добровільного екологічного страхування.
Особливостями обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки є також те, що страховики, які мають дозвіл на цей вид страхування, зобов’язані утворити ядерний страховий пул, який є юридичною особою і утримується за рахунок коштів страховиків. Порядок та умови страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки
мають бути визначені спеціальним законом, який на сьогодні поки що не прийнятий.
Законодавство України передбачає також і обов’язкове особисте страхування від ризику заподіяння ядерної шкоди. Так, згідно зі ст.15 Закону України “Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку” персонал ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, а також державні інспектори з нагляду за
ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на ядерних
установках підлягають обов’язковому страхуванню від ризику
негативного впливу іонізуючого випромінювання на їхнє здоров’я за рахунок коштів ліцензіатів. Страхувальниками при такому страхуванні е ліцензіати, тобто юридичні або фізичні особи,
що мають виданий у встановленому порядку дозвіл органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на здійснення якого-небудь з видів діяльності, передбачених ст.27 Закону
“Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”. При
цьому страхуванню підлягають інтереси третіх осіб, коло яких
чітко визначене. Це персонал, тобто працівники підприємства,
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установи, організації, які виконують роботи, пов’язані з експлуатацією джерел іонізуючого випромінювання або ядерних установок, та державні інспектори з нагляду за ядерною та радіаційною
безпекою безпосередньо на ядерних установках. Об’єктом такого
страхування є майнові інтереси, пов’язані з ризиком негативного
впливу іонізуючого випромінювання на здоров’я вказаних осіб.
Слід зауважити, що в Законі України “Про страхування” цей
вид обов’язкового страхування не зазначений, хоча в Законі “Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” є посилання
на те, що порядок та умови такого страхування визначаються законодавством України.
Перспективним для України напрямком розвитку екологічного страхування, на нашу думку, було б введення обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності об’єктів підвищеної екологічної небезпеки. Але як стверджує М.В. Краснова,
запровадженню такого екологічного страхування має передувати
розробка проекту закону чи змін до законодавства про екологічну
безпеку, де були б визначені критерії екологічного ризику, який
покладався б в основу екологічного страхування3.
На сьогодні в Верховні Раді Україні знаходиться проект закону “Про об’єкти підвищеної небезпеки”, в якому передбачається обов’язкове страхування відповідальності суб’єкта господарської діяльності за шкоду, заподіяну аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, життю, здоров’ю, майну громадян та майну
юридичних осіб. Але норми цього проекту щодо страхування дещо не узгоджуються з нормами діючого законодавства про екологічне страхування. Так, у проекті зазначається, що порядок страхування визначається Кабінетом Міністрів України, а не законодавством України, як вказується в нормах діючого законодавства про
екологічне страхування. Також у проекті не вказується про страхування доходів юридичних осіб. Сподіваємося, що ці недоліки в
процесі прийняття даного закону законодавцем будуть усунені.
3

Див.: Краснова М.В. Економіко-правовий механізм охорони довкілля:
стан та шляхи вдосконалення // Київський національний університет ім.
Т.Шевченка. Вісник. Юридичні науки. – К., 1998. – Випуск 38. – С.43.
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Обов’язкове екологічне страхування передбачене також Законом України “Про природно-заповідний фонд України”. Згідно
зі ст.50 цього Закону, для компенсації шкоди, заподіяної на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду внаслідок стихійних природних явищ чи промислових аварій і катастроф, проводиться обов’язкове державне чи комерційне страхування заінтересованих підприємств, установ і організацій, а також можуть
здійснюватися інші види страхування природно-заповідного фонду.
Таким чином, на сьогодні ми маємо ситуацію, коли законодавцем закладено основи законодавства про екологічне страхування. Разом із тим, існуючих правових норм недостатньо для
широкого впровадження екологічного страхування. Це вимагає
прийняття на основі наявних установчих норм низки законів (про
екологічне страхування, про страхування від ризику ядерної
шкоди та ін.), які мають стати фундаментом для створення підзаконних нормативних актів з питань екологічного страхування,
правил страхування, типових договорів страхування тощо.
Створення належного законодавства про екологічне страхування та реалізація його положень на практиці створювало б додаткові джерела фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, а також сприяло б відшкодуванню
шкоди громадянам, завданої порушенням права на безпечне для
життя і здоров’я довкілля, що відповідало б вимогам діючого законодавства і, зокрема, ст.50 Конституції України.
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Участь Церкви у вирішенні публічних
та приватних морально-правових
проблем сучасного українського
суспільства в царині екології
Протоієрей ОЛЕКСА ПЕТРІВ, юрист

з постанов Синоду Єпископів Української ГрекоОднією
Католицької Церкви, який відбувся 7-12 липня 2002 року

в Києві, було вирішено: “Додати питання екології до компетенції
Синодальної Комісії суспільної справедливості та благодійної
діяльності”. Ця, здавалося б на перший погляд звичайна структурально-внутрішня постанова, показує, що питання вирішення публічних та приватних морально-правових екологічних проблем є
гостро актуальною у житті такого суспільно-духовного організму, як Церква. Актуальність та душпастирська потреба спонукала
найвищий законодавчий орган другої за чисельністю Церкви в
Україні прийняти цю постанову, яка є закликом до українського
суспільства прийняти Церкву як партнера, до співучасті у вирішенні злободенних проблем екології.
Відповідь на запитання про те, чи готове суспільство, державний апарат, органи місцевого самоврядування, малий та середній бізнес до співпраці з Церквою в галузі екології залежить, у
першу чергу, від міжнародного права й чинного українського законодавства та обсягу тих проблем, які Церква пропонує допомогти вирішити. Говорячи про “Церкву” матимемо на увазі дві найбільші, як в Україні, так і у світі, традиційні течії християнства –
православ’я й католицизм.
Найбільш відповідним до зазначеної проблематики церковним документом Православної Церкви слід вважати тринадцятий
розділ Основ Соціальної концепції Руської Православної Церкви,
який так і звучить – “Церква й проблеми екології”:
“XIII.1. Православна Церква, усвідомлюючи свою відповідальність за долю світу, глибоко стурбована проблемами, породженими сучасною цивілізацією. Важливе місце серед них займають
екологічні проблеми. Сьогодні вигляд Землі спотворюється в
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планетарних масштабах. Уражено надра, ґрунт, вода, повітря,
тваринний і рослинний світ. Навколишня природа практично цілком задіяна в життєзабезпечення людини, яка уже не задовольняється різноманіттям її дарунків, але нестримно експлуатує цілі
екосистеми(...). У результаті Земля виявилася на порозі глобальної екологічної катастрофи.
ХІІІ.2. Відносини між людиною і навколишньою природою
були порушені в доісторичні часи, причиною чого послужило
гріхопадіння людини і його відчуження від Бога. Гріх, що зародився в душі людини, згубно вплинув не тільки на нього самого,
але і на увесь навколишній світ. “Тварина, – пише апостол Павло,
– скорилася суєті не добровільно, але з волі того, що підкорив її,
– у надії, що і саме творіння звільнене буде від рабства тлінню у
волю слави дітей Божих. Бо знаємо, що усе творіння сукупно стогне і мучиться донині” (Рим. 8. 20-22). У природі як у дзеркалі
відбився перший людський злочин. Насіння гріха, набувши дію в
людському серці, виростило, як свідчить Священне Писання, “терня і колючки” (Бут. 3.18) на землі. Стала неможливим повна органічна єдність людини і навколишнього світу, що існувала до
гріхопадіння (Бут.2. 19-20). У своїх відносинах із природою, що
набрали споживчого характеру, люди стали всі частіше керуватися егоїстичними спонуканнями. Вони стали забувати, що єдиним
Владикою Всесвіту є Бог (Пс.23.1), Якому належать “небо і ...
земля й усе, що на ній” (Втор. 10.14), у той час як людина, за виразом святителя Іоанна Златоуста, є лише “домоправитель”, якому довірене багатство долішного світу. Це багатство – ”повітря,
сонце, воду, землю, небо, море, світло, зірки”, як зауважує той же
святий, Бог “розділив між усіма нарівно, начебто між братами”.
“Господарювання” над природою і “володіння” землею (Бут.
1.28), до яких людина покликана, за Божим задумом не означають уседозволеності. Вони лише свідчать, що людина є носієм
образу небесного Господаря і як така повинна, за думкою святителя Григорія Нісського, показати свою царську гідність не в пануванні і насильстві над навколишнім світом, але в “обробленні”
і “збереженні” (Бут. 2.15) величі царства природи, за яке вона відповідальна перед Богом.
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XIII. 3. Екологічна криза змушує переглянути наші відносини
з навколишнім світом. Сьогодні все частіше критикуються концепція панування людини над природою і споживчий принцип у
взаємозв’язках з нею. Усвідомлення того, що сучасне суспільство
платить за блага цивілізації занадто дорогу ціну, викликає протидію господарському егоїзму. Так, виявляються види діяльності,
що наносять шкоду природному середовищу. Одночасно розробляється система її захисту, переглядаються методи господарювання, починаються спроби створення ресурсозберігаючих технологій і безвідхідних виробництв, що одночасно могли б “умонтуватися” у природний кругообіг. Одержує розвиток екологічна
етика. Суспільна свідомість, що керується нею, висловлюється
проти споживчого способу життя, вимагає підвищити моральну і
юридичну відповідальність за шкоду, нанесену природі, пропонує ввести екологічне навчання і виховання, закликає об’єднати
зусилля по захисту навколишнього середовища на базі широкої
міжнародної взаємодії.
XIII. 4. Православна Церква гідно оцінює праці, спрямовані
на подолання екологічної кризи, і закликає до активного співробітництва в суспільних акціях, спрямованих на захист Божого
творіння. Разом з тим вона відзначає, що зусилля такого роду будуть більш плідними, якщо основи, на яких будуються відносини
людини з природою, стануть носити не тільки гуманістичний, але
і християнський характер(...).
XIII. 5. Екологічні проблеми носять, власне кажучи, антропологічний характер, будучи породжені людиною, а не природою.
Тому відповіді на багато питань, поставлені кризою навколишнього середовища, містяться в людській душі, а не в сферах економіки, біології, чи технології політики. Природа насправді перетворюється чи гине не сама по собі, але під впливом людини. Її
духовний стан відіграє вирішальну роль, тому що позначається
на навколишнім середовищі як при зовнішньому впливі на неї,
так і при відсутності такого впливу(...).
Взаємозв’язок антропології й екології з граничною ясністю
відкривається в наші дні, коли світ переживає одночасно дві кризи: духовну і екологічну. У сучасному суспільстві людина інколи
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втрачає усвідомлення життя як дарунку Божого, а іноді навіть
сам зміст буття, який зводиться до фізичного існування. Навколишня природа при подібному відношенні до життя вже не
сприймається як будинок, а тим більше як храм, стаючи лише
“середовищем існування”(...).
Повне подолання екологічної кризи в умовах кризи духовної
немислимо. Це твердження аж ніяк не означає, що Церква призиває згорнути природоохоронну діяльність. Однак вона зв’язує
надію на позитивну зміну взаємозв’язків людини і природи з прагненням суспільства до духовного відродження. Антропогенна
основа екологічних проблем показує, що ми змінюємо навколишній світ у відповідності зі своїм внутрішнім світом, а тому перетворення природи повинне починатися з перетворення душі. Згідно з думкою преподобного Максима Сповідника, людина може
перетворити в рай усю землю тільки тоді, коли вона буде носити
рай у собі самій”1.
Що стосується Церкви Католицької, то ця проблематика ґрунтовно підіймається ще з часу становлення індустріального суспільства, тобто вже з кінця ХІХ століття, з виходом у світ славнозвісної енцикліки “Rerum novarum” у 1891 році. Розвиток цієї доктрини прослідковується від поміркованого антропоцентризму до
субсидіарності (від лат. Subsidium – подавання допомоги), персональності і загального добра. Один з аспектів цієї проблеми, а
саме – незрівнянна вартість людської особи та нові загрози людському життю, ґрунтовно опрацьовано в енцикліці “Evangelium
vitae”, виданій у 1996 році. Одначе, найбільш відповідним документом, котрий усебічно розглядає цю проблему, є пастирський
лист Святішого Отця Івана Павла ІІ “Екологічна криза: спільна
відповідальність”. Там зокрема, сказано:
“Усе більше людей схиляється до тієї думки, що світу загрожують не тільки гонка озброєнь, регіональні конфлікти і соціальна несправедливість, але і відсутність належної поваги до природи, пограбування природних ресурсів і погіршення навколишнього середовища. Відчуття нестабільності, що народжується в ре1

Гуманитарный экологический журнал. Т.3. Вып.2. 2001. – С.48-50.
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зультаті подібної ситуації, розвиває колективний егоїзм, неповагу
до інших і нечесність.
Багато етичних цінностей, фундаментально важливі для розвитку мирного суспільства, особливо доречні в рамках екологічного питання. Той факт, що багато нинішніх проблем тісно між
собою зв’язані, підтверджує необхідність ретельно скоординованих рішень, заснованих на морально-зв’язному світогляді (…).
Для християн такий світогляд корениться в релігійних переконаннях, побудованих на Божому одкровенні (…).
У книзі Буття, де Бог робить перші одкровення перед людством, є знамениті слова: “І Бог побачив, що вона гарна.” Після того, як Бог створив небеса, море, землю і все що в ній міститься,
Бог створив жінку й чоловіка. Тут наголос явно підсилюється: “І
Бог побачив, що усе, що він зробив і бачив, було дуже гарним”
(Бут. 1:31). Бог вручив усе створене чоловіку й жінці, і лише тоді
він зміг відпочити “від своєї роботи” (Бут. 2:3).
Покликання Адама і Єви як помічників Творця сприяти появі
тих здібностей, що відрізняють людини від всіх інших істот. У
той же самий час їхнє покликання послужило причиною встановлення тісних взаємин між людством і всіма іншими істотами (...).
Так, Отець “повідомив нам із усією мудрістю і проникненням
свій намір утілити в Христі ідею цілісності всього сущого, об’єднати в ньому всіх істот, як на землі, так і на небі”. Ці біблійні ідеї
допомагають нам краще зрозуміти зв’язок між діяльністю людини і всіх інших істот. Якщо людина не підтримає ідею Творця,
вона стане причиною порушення гармонії і порядку в усьому світі... Ми повинні визначити корінь проблеми і виправити ту глибоку моральну кризу, одним із сумних аспектів якого є знищення
навколишнього середовища (...). У першу чергу, варто вказати на
бездумне застосування плодів науково-технологічного прогресу.
Багато недавніх відкриттів і досягнення явно принесли людству
користь. Дійсно, вони демонструють шляхетний характер людського покликання, зв’язаного з відповідальною участю в божественних творчих діях у світі. Але зараз нам стає ясно, що використання цих відкриттів привело до дуже пагубних наслідків. Ми
зрозуміли, що ми не можемо втручатися в одну область екосис156
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тем, не звертаючи при цьому уваги на наслідки такого втручання,
що виявляються в інших областях, і на благо майбутніх поколінь.
Величезну частку провини в екологічних проблемах несе
наша мораль; відсутність поваги до життя очевидно в тім, як ми
забруднюємо наше навколишнє середовище. Часто інтереси промисловості виявляються пріоритетними в порівнянні з благом
робітників, а інтереси економіки – у порівнянні з благом цілих
народів. У таких випадках, чи забруднення знищення навколишнього середовища є результатом антиприродного бачення, що
часом виливається в презирство до людини (...). І нарешті, величезні можливості, що відкриваються в області біологічних досліджень, не можуть не змусити нас серйозно стривожитися. Ми ще
не в змозі оцінити наслідку “сміливих” генетичних маніпуляцій і
розвитку нових форм рослинного і тваринного життя, не говорячи вже про неприпустимі експерименти, що стосуються походження самого людського життя. Ні для кого не є секретом те, що
в такій делікатній області байдужість до основних етичних норм,
чи їхнє заперечення, підводить людство до порогу самознищення
(...). Не можна зневажати естетичною цінністю всього сущого.
Наші зустрічі з природою можуть по-справжньому нас зцілити;
споглядання її пишноти вселяють у нас умиротворення і спокій.
У Біблії неодноразово говориться про позитивність світу, покликаного прославити Бога. Не менше враження залишають праці
людські. Навіть міста можуть мати свою красу, що повинна спонукувати людей піклуватися про своє навколишнє середовище.
Правильне міське планування є важливою частиною захисту навколишнього середовища, і повага до природних обрисів землі –
необхідна умова здорового екологічного розвитку(…). Зобов’язання віруючих по збереженню здорового навколишнього середовища прямо зв’язані з їхньою вірою у Творця, з їхнім визнанням
наслідків первородного й особистого гріха, з їхньою впевненістю
в спокуті наших гріхів Христом. Повага до життя й особистості
людини поширюється і на все існуюче у світі, що покликаний, як
і людина, вихваляти Господа(…)”2.
2

This sacred earth: religion, nature, environment. Ed. R. Gottlieb. London
and New York: Routledge, 1996. P.230-238.
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Як бачимо, суть проблематики, із точки зору найвищих церковних законодавців насамперед полягає у вирішенні проблематики, яку досліджує християнська екологічна теологія та екологічна етика, а саме:
I. “Наша дилема в тім, що ми породжені в такому світі і створені для такого світу, з якого ми, у значній мірі, пішли. У цьому
змісті ми втікачі і порушники закону, що стали знавцями в тім, як
підкоряти норми природи собі чи як ухилятися від норм природи
у своїх власних інтересах, а також майстрами по заміні способу
співіснування на спосіб панування. Ми ж будемо суворо покарані, якщо не установимо новий баланс між нашим сучасним станом і нашим минулим станом у екосистемі – якщо не відновимо
сумісність між нормами обміну речовин у природі й у людському
суспільстві.
II. “Охорона навколишнього середовища”, як вона здійснюється в даний час, являє собою небезпечну концепцію, котра вводить в оману. Чому? Тому що вона охороняє навколишнє середовище найгіршого ворога природи. Результат? Додаткова підтримка вже надмірного домінування людини. Вона повинна також
прагнути охороняти навколишнє середовище наших дружніх
створінь. Вони не можуть виступати за себе. Ми зобов’язані діяти
від їхнього імені в повну міру нашого знання. Наші суспільства й
освітні системи повинні прийняти це в розрахунок. Вони зобов’язані осягати і навчати екологічному знанню й екологічному
міркуванню. І вони повинні наполягати на прийнятті людьми на
себе відповідальності за інші компоненти екосистеми.
III. “Виживання в нашому новому світі вимагає контролю над
звіром у нас самих. Ми не можемо порушувати закони екосистеми, не створюючи нових правил, призначених для приборкування
древніх спонукань, бажань і інстинктів. Ґрунтуючись на великих
творах природи, нам необхідно розвивати і підсилювати нові цінності, такі як: самообмеження, скромність, відповідальність, чесність; формулювати мети, такі як: світ, воля, достоїнство, справедливість, права людини; сприяти здійсненню ідеалів, таких як:
чеснота, альтруїзм, допомога, любов.
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IV. ”Природа еволюціонує в жорстоких зіткненнях. Людські
суспільства повинні уникати жорстоких зіткнень. Щоб уберегти
наші складні суспільства цілими і непошкодженими, потрібна
мудрість по ліквідації конфлікту, а також воля по сполученню
економіки й екології. Обидві вони – різні сторони однієї і тієї ж
монети, і обидві вони повинні звірятись моральними принципами. Щоб досягти цього, нам потрібно визначити: що є корисне,
гарне, а що – шкідливе, погане для розвитку наших економічних
систем і для їхніх екологічних основ. І ми повинні вирішувати, як
найкраще підсилити це гарне і послабити це погане.
V. “У соціальному світі воєн, голоду, убогості, хвороб і негод
для мільйонів людей чи є досить сили волі, часу й енергії для реагування на вимоги і сумніви, описані вище? Якщо відповідь – “ні”,
то Homo sapiens зникне з арени життя в недалекому майбутньому 3.
На практиці це передбачає насамперед виправлення деформованості обміну речовин (біогеохімічних циклів) між загальноприродним і оточуючим людину середовищем; охорону навколишнього середовища не тільки людини, але й обов’язково всіх
дружніх біокомпонентів екосистем, на основі реальної екологічної відповідальності людини; виховання і навчання долати гріховні задатки людини замінюючи їх на морально високі цінності,
формуючи вищі цілі і сприяючи здійсненню шляхетних цілей не
тільки у відношенні людей, але і природи; обов’язкову взаємосумісність економіки й екології, а саме: посилення “корисного” у
розвитку економіки на екологічній основі; збереження людини у
біосфері шляхом формування нового покоління людей з переконаннями і навичками в області екологічної етики, моралі, моральності. Запропоновані положення екологічної етики припускають подальшу інтенсивну наукову працю по оцінці, класифікації
й узагальненню екоетичних принципів, а також їхнє екологічне
обґрунтування і моделювання. Практичне здійснення цих принципів очікується за допомогою впливових міжнародних і національних організацій, що приймають рішення. У цьому найважли3

Основні тези екоетики. Буклет Міжнародного Союзу Екоетики.
8.06.2000 р.
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вішому практичному процесі неоціненна роль належить молодому поколінню, студентам і школярам, а також широкій громадськості4.
На сучасному етапі свого розвитку екологічна етика найбільш акцентує увагу на правах творіння найбільш близького до
людини, а саме – тварин. Виходиться з позиції християнської
теології, що: усі тварини створені Богом і існують для Бога, а усе,
що створено Богом, має моральний статус, і виходить, природні
(моральні) права, захищається концепцію прав тварин. Також
стверджується, що все живе вже несе в собі право на життя, а визнання права на життя є одночасним визнанням нашого обов’язку
поважати це право. Існує перелік основних природних (моральних) прав, наданих диким тваринам, серед яких є:
– Право на життя, яке творить першооснову всіх інших природних прав. Воно являє собою абсолютну цінність, тому що всі
інші права втрачають цінність у випадку смерті тварини.
– Право на захист від непотрібного страждання у першу чергу для організмів, що мають високий філогенетичний статус, тобто тих, що випробують сильний біль при стражданні.
– Право на здорове середовище існування.
– Право на захист закону, яке пов’язане з тим, що сама дика
тварина не може подати в суд позов, в ролі позивачів можуть виступати приватні особи й організації, що займаються захистом
дикої фауни, і виступають як опікуни.
– Право на гідність, тобто визнання людиною унікальності,
внутрішньої і зовнішньої цінності тварини, її значимості поза залежністю від користі для людини і екологічної системи, та інші.
Що ж стосується сільськогосподарських тварин, то в Конвенції Ради Європи про захист тварин запропоновані для них спеціальні “п’ять свобод”: 1) свобода від спраги, голоду, недоїдання;
2) свобода від дискомфорту; 3) свобода від болю, ран і хвороб; 4)
свобода від страху і стресу; 5) свобода нормально жити (право на
нормальне життя)5.
4
5

Гуманитарный экологический журнал. Т.3. Вып.2., 2001. – С.133-135.
Билль о правах животных, растений и дикой природы. Гуманитарный
экологический журнал. Т.4. Спецвыпуск. – 2002. – С. 27-39.
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При цьому слід пам’ятати, що люди мають близько 200 природних (моральних) прав.
Окрім юридичних прав тварин пропонується надавати юридичні права природним об’єктам, як симптом моральної зрілості
нашої культури і важливий каталізатор природоохоронної діяльності.
“У всій юридичній історії кожне наступне поширення прав
на якусь нову сутність було дотепер якоюсь мірою немислимим(...). У дев’ятнадцятому столітті Верховний суд у Каліфорнії
пояснював, що китайці не мають права давати показання проти
білих людей у кримінальних справах, тому що вони є нижчою
расою”6
Однак, заявляти про те, що тваринні й інші об’єкти дикої
природи повинні мати юридичні права не означає, що вони повинні мати будь-яке право, що ми можемо собі уявити, чи навіть
права, якими володіють люди. Навіть самі природні об’єкти повинні мати різні права.
Права природи – нове поняття, до якого людству ще потрібно
звикнути і взяти на озброєння як у стратегії, так і в повсюдній
практиці наших взаємин із природою.
Захист прав природи є всесвітньою відповідальністю кожної
людини і всіх суспільств, переходячи географічні, культурні й
ідеологічні границі. Звичайно, права природи не можна дорівнювати до прав людини, але їх не можна й ігнорувати.
Права природи мають не тільки правове, але і моральноетичне, духовно-культурне і релігійне наповнення. Вони є своєрідною єднальною ланкою між мораллю і правом. Найважливіші
еколого-етичні цінності одержують подвійне “громадянство” як у
моральної, так і в юридичній системі.
Права природи – це не тільки визнання ліберально-демократичного підходу до захисту природи, але і моральна категорія, що
конкретизує поняття чесноти, добра, достоїнства, честі, справедливості стосовно до природи.
6

Stone C. (1984): Should trees have standing? – Toward Legal rights for
natural objects. - People, penguins, and plastic trees. Belmond, California:
Wodsword Publishing Company. 83-96.
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Права природи мають подвійне застосування: по-перше, вони
декларуються, тобто проголошуються як морально-екологічні
мети, і по-друге, можуть захищатися за допомогою юридичних
інститутів.
Права природи – це своєрідний ціннісний орієнтир, що дозволяє застосовувати “людський вимір” до захисту природи. Права природи не з’являються самі по собі, вони виникають і розвиваються одночасно відповідно до характеру культури, філософії,
релігії, політики, моралі, суспільним світоглядом 7.
Одначе, слід пам’ятати, що, відходячи від однобокого, маргінального принципу “антропоцентризму” і наголошуючи на правах природи, можемо впасти у другу крайність – “біоцентризм”,
який замість поступового витиснення з розумів і душ сучасників
суто споживчого ставлення до природи, введе в ефемерний світ
незбутніх мрій про красиву, досконалу, дику природу без людини. І тим самим прискорить її руйнування і загибель 8.
На цьому проблематика відносин людини з Божим творінням
не вичерпується. Більш складна проблема, про яку говорить Церква, – проблема екології самої людини. Нещодавно у мас-медіа
появилась новина, в якій говориться про те, що:
“Південнокорейська дослідницька фірма заявила, що одна з її
клієнток вже два місяці виношує клоновану дитину. З цього приводу влада Південної Кореї почала серйозне розслідування.
У цей час у Південній Кореї немає закону, який забороняє клонувати людину. Його проект ще не схвалений парламентом. Однак представники МОЗ попередили, що будуть переслідувати всіх,
хто спробує клонувати людину без спеціальної медичної ліцензії.
Також у міністерстві охорони здоров’я заявили, що навіть за
чинним законодавством компанія BioFusion Tech, що клонувала
ембріон, може бути притягнута за це до кримінальної відповідальності, оскільки ця дія суперечить медичній етиці.
7

Борейко В.Е. (1999а): Прорыв в экологическую этику. – Киев: Киевский эколого-культурный центр. – С.1-128.
8
Дежкин В.В. Внимание: это Борейко! – Охота и охотничье хозяйство. –
2001. – №2. – С.1-2.
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Представник BioFusion Tech стверджує, що компанія не може
бути притягнута до відповідальності, оскільки сама процедура
здійснювалася поза корейською територією, отже, в цьому випадку не можуть застосовуватися місцеві закони.
Це вже не перший скандал, пов’язаний з клонуванням у Південній Кореї, зазначає Бі-Бі-Сі. Декілька років тому корейський
лікар шокував громадськість, оголосивши про те, що вперше в
історії медицини клонував людський ембріон. Тоді інтерес до цієї
заяви підігрів ще і той факт, що відповідно до традицій конфуціанства в Кореї дуже важливим вважається продовження роду. А
таке відкриття дало надію багатьом безплідним парам.
Нинішнє повідомлення про клонування ембріона, ймовірно,
спровокує черговий сплеск дебатів” 9.
Про що залишається говорити нам, українцям, при нашому
немаленькому науковому потенціалі, явно бажаючому покращення законодавстві у галузі науково-медичних досліджень, вірніше у їх контролі та дотриманні, особливо у сфері малого та середнього бізнесу.
Якщо до цієї проблематики додамо ще й питання евтаназії,
абортів та смертної кари, то отримаємо весь спектр тих проблем,
які Церква пропонує допомогти вирішити державі, на основі цілісної концепції, базованої на Божому Об’явленні та переданні
Святих Отців. Звичайно, ця пропозиція актуальна у багатьох аспектах тільки на рівні теоретичних засад чи певного морального
контролю. Одначе, що стосується формування здорового, цілісного екологічного світогляду, то тут потенціал Церкви важко переоцінити. Для прикладу, можна назвати уроки християнської
етики, які проводяться у Західному регіоні України і в програмі
яких це питання системно проходить через усі класи.
Наступне питання, яке стоїть перед нами, – чи чинне міжнародне та українське законодавство дозволяє реалізувати таку
співпрацю. Принципи міжнародного права оточуючого середовища (МПОС), яке перебуває у стадії завершення структурного
формування, не є ще досить конкретними. Все ж таки, вслід за
9
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Стокгольмською Декларацією ООН 1972 року з проблем оточуючого середовища, можна заявити, що: “захист оточуючого середовища на благо нинішніх та майбутніх поколінь – узагальнюючий принцип у відношенні всієї сукупності спеціальних принципів і норм МПОС. Його суть зводиться до обов’язку держав у дусі співробітництва на благо нинішніх і майбутніх поколінь здійснювати всі необхідні заходи по збереженню та підтримці якості
оточуючого середовища, включаючи усунення негативних для
неї наслідків, а також по раціональному і науково обґрунтованому управлінню природними ресурсами”10. Дух співробітництва
відноситься не тільки до держав, як суб’єктів міжнародного права, але й до всіх інших суб’єктів публічних та приватних правовідносин, на всіх їх рівнях, в тому числі й до Церкви.
Характерним у міжнародному праві є також те, що інститут
екологічних прав людини формується в напрямку прав колективних, як фундаменту цивільних, політичних, економічних, соціальних і культурних прав індивіда. Очевидним є і те, що проблеми
охорони навколишнього середовища ввійшли в ряд проблем подальшого розвитку цивілізації. Саме так розставлені акценти Міжнародною конференцією по навколишньому середовищу і розвитку, що відбулася в 1992 р. у Ріо-де-Жанейро. Декларація по
навколишньому середовищу і розвитку, як говорить текст її преамбули, “має на меті встановлення справедливого глобального
партнерства шляхом створення нових рівнів співробітництва між
державами і людьми”11. 27 принципів Декларації поєднують в
одному документі проблеми прав людини, ролі жінок і молоді,
місцевих громад, інтереси пригноблених народів із проблемами
міжнародного співробітництва держав в охороні навколишнього
середовища і регулюванні природокористування.
Така постановка не тільки вписує вимоги підтримки сприятливого для життя людини навколишнього середовища в систему
10

Международное право. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнєцов. – М.: Междунар. Отношения, 1998. – С.571.
11
Конференция ООН по окружающей среде и развитию. 1992. (Рио-деЖанейро). – Нью-Йорк, 1993, т.1.
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прав людини, але і показує, що подальший розвиток людства можливо лише при постійній увазі до проблеми прав людини як індивіда і як члена людського суспільства.
Що ж стосується українського законодавства, то, вслід повище сказаному досить зацитувати сьому частину преамбули Конституції України: “усвідомлюючи відповідальність перед Богом,
власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями”12, щоб зрозуміти, що Бог, Церква, держава та екологічна
відповідальність перед поколіннями – категорії, які не можуть
бути жорстко відділеними одна від одної. Тим паче, що в статті
16 Конституції держава взяла на себе обов’язок забезпечення
екологічної безпеки й підтримання екологічної рівноваги на території України. Хоча, згідно з ч.3 ст.35 Конституції України,
Церква відокремлена від держави, вона не відокремлена від суспільства, якому служить, і не відокремлена від “попередніх, нинішніх та прийдешніх поколінь”, перед якими також має свій
обов’язок, велика частина якого знаходиться в секторі екології.
Залишається відповісти на останнє запитання, чи готове суспільство і державний апарат до співпраці з Церквою у цій галузі.
Відповідь на нього можлива тільки після відповіді на питання про
те, чи суспільство і державний апарат бачить потребу у помочі
Церкви у його вирішенні. Зважаючи на неоднорідність української спільноти, важко однозначно відповісти на це запитання, хоча
позитивні тенденції розвитку бачення такої потреби прослідковуються, і не тільки на Заході нашої держави. Що ж стосується
державного апарату, то останні укази й розпорядження Президента України та накази підлеглих йому посадовців виконавчої гілки влади свідчать про те, що таке бачення, а за ним й готовність
до співпраці, слава Богу, є.
Час та бажання до співпраці всіх згаданих у цій статті
суб’єктів правовідносин покажуть наскільки вірними були наші
екологічно-райдужні сподівання на покращення стану нашої рідної екосистеми під назвою – Україна.
12

Основи Конституційного права України. В.В. Копєйчиков. – Київ.
Юрінком Інтер. – 2000. – С.223.
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Правове регулювання статусу
засновника акціонерного товариства в
Україні та за кордоном: порівняльний
аналіз
А. КОЛУПАЄВ,
аспірант кафедри міжнародного приватного та митного права Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка

П

итання щодо того, кого слід називати засновником є настільки складним, що навіть Нюрнберзька конференція,
яка складалася з фахівців та займалася вирішенням даного питання, не змогла дати на нього вичерпної відповіді [1].
Звернення до вітчизняного акціонерного законодавства, на
жаль, також не дає змогу повною мірою з’ясувати поставлене питання. Так, термін “засновник” зустрічається в статтях 3, 4, 8, 12,
13, 25, 26, 28-31, 35-37 Закону України “Про господарські товариства”. Але жодна із зазначених статей не містить вичерпного
визначення поняття засновника. Крім того, поряд з поняттям засновника в Законі використовується поняття учасника та акціонера товариства, що можна пояснити необхідністю регламентації
одним нормативним актом одночасно різних видів господарських
товариств. Тому для визначення правового статусу засновника
акціонерного товариства передусім необхідно визначити співвідношення вищевказаних понять.
Так, Н.Глусь розглядає учасників як осіб, які беруть участь у
створенні та діяльності товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, та є сторонами
установчого договору; засновників – як осіб, що беруть участь в
організації створення акціонерного товариства, а акціонерів – як
осіб, що у встановленому законодавством порядку отримали право власності на акції. Однак, на думку О.Щербини, не можна обмежувати поняття учасника особами, які беруть участь у товаристві з обмеженою відповідальністю, оскільки законодавець засто166
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совує даний термін, як узагальнюючий, до всіх без виключення
видів господарських товариств [2].
Досліджуючи співвідношення понять засновника та учасника, І.Сидорчук вказує на те, що особа, яка уклала установчий договір та виконала свої зобов’язання за цим договором, набирає
статусу засновника господарського товариства. Після державної
реєстрації створеного товариства та передачі йому свого внеску
даний засновник стає власником корпоративних прав. Однак, у
подальшому засновник, як і будь-який інший учасник товариства,
може передати ці права третім особам, втративши при цьому статус учасника господарського товариства, але статус засновника
зберігається за ним. Таким чином, обсяги понять “учасник” та
“засновник” частково збігаються [3].
Що стосується безпосередньо поняття “засновник”, то на думку І.Спасибо-Фатєєвої, засновниками акціонерного товариства
слід визнати юридичних та фізичних осіб, які ініціювали його
створення та провели для цього організаційну роботу [4]. Аналогічний підхід спостерігається і у Н.Козлова, який називає засновником (засновниками) особу (групу осіб), за ініціативою якого
(яких) створюється дане товариство. Схожою є також позиція
І.Тарасова стосовно того, що засновниками, якими можуть бути
як фізичні, так і юридичні особи, слід вважати всіх тих, хто здійснює всі ті попередні дії, без яких акціонерне товариство не може
бути створеним, причому ці дії не повинні мати характер найманої праці [1]. На думку О. Щербини, засновниками акціонерного
товариства необхідно визнати осіб, що підписали установчий договір [2].
З огляду на це, цікавим є підхід зарубіжного законодавця до
даного питання. Так, Акціонерний закон ФРН визначає засновників як осіб, що прийняли (підписали) статут (ст.28). Стаття 160
Торгового закону Болгарії також передбачає, що засновниками
акціонерного товариства є особи, які підписали угоду про створення акціонерного товариства.
Англо-американське право виходить з того, що віднесення
тієї чи іншої особи до категорії засновників є питанням факту,
який вирішується в залежності від конкретних обставин. При
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цьому особи, які допомагають засновникові у його діяльності,
такі як секретар, юрист, бухгалтер, інші експерти, не є засновниками. Поняття засновника компанії в Англії визначено у рішенні
по справі Twycross v. Grant, згідно з яким засновник – це особа,
яка бере на себе обов’язки по створенню компанії відповідно до
наданого проекту, втілює його в життя та здійснює необхідні заходи для виконання вказаного завдання [5].
Розробники нового акціонерного законодавства Російської
Федерації прийняли окремий комплексний нормативний акт,
який регламентує діяльність акціонерних товариств окремо від
інших підприємницьких організацій. Це дало можливість відмовитись від використання загальних правових понять, які одночасно застосовуються для різних видів організацій (як, наприклад,
термін “учасник”, що використовується в Законі України “Про
господарські товариства” як узагальнюючий для всіх видів господарських товариств). Відмова від принципу розміщення акцій
товариства при його створенні шляхом звернення до публічної
підписки дала можливість уникнути необхідності проведення
установчих зборів як за участю осіб, які підписали установчий
договір (засновників), так і з особами, які підписалися на акції
(акціонерів). Тим самим було дещо спрощено питання щодо використання, тлумачення та співвідношення таких дискусійних в
Україні термінів.
Згідно з пунктом 1 статті 10 Федерального Закону Російської
Федерації “Про акціонерні товариства”, засновниками товариства
є громадяни та (або) юридичні особи, які прийняли рішення про
його створення. Рішення ж про створення акціонерного товариства приймається засновниками одностайно на його установчих
зборах. Аналогічна норма міститься в пункті 1 статті 9 Закону
Республіки Казахстан “Про акціонерні товариства”, якою передбачено, що засновниками товариства є громадяни та (або) юридичні особи, які прийняли рішення про його створення. Саме ж
товариство створюється на підставі рішення установчих зборів.
Найбільш імовірно, що такий самий шлях обере і український законодавець. Так, обидва законопроекти “Про акціонерні
товариства”, які представлені до розгляду Верховною Радою
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України, містять ідентичні норми стосовно того, що засновниками товариства визнаються фізичні та юридичні особи, які прийняли рішення про його створення. Рішення про створення акціонерного товариства приймається засновниками одностайно на установчих зборах.
Наступним дискусійним питанням створення акціонерного
товариства є кількісна характеристика його засновників.
Згідно з положенням статті 1 Закону України “Про господарські товариства”, господарськими товариствами, різновидом яких
виступає акціонерне товариство, визнаються підприємства, установи та організації, створені на підставі договору юридичними
особами та громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку. Таким чином,
законодавець прямо не вказує на кількість засновників акціонерного товариства. Проте, досить очевидно, що з вищенаведеного
визначення випливає висновок стосовно того, що акціонерне товариство як юридична особа – це добровільне об’єднання як мінімум двох засновників.
На відміну від вітчизняного, законодавство зарубіжних країн,
як правило, прямо передбачає мінімальну кількість засновників
(наприклад, в Австрії та Італії вона складає дві особи, Німеччині п’ять осіб, Англії, Франції, Японії – не менше семи осіб).
Об’єднання декількох осіб у товариство викликано єдністю
інтересів, можливістю отримання взаємної вигоди. Як зазначав Г.
Шершеневич, “багато осіб роблять невеликі внески в значний
капітал з метою спільного досягнення спільної економічної цілі”
[2]. Проте, на сьогодні всі теорії, що існували, щодо юридичної
особи як колективного утворення (А.В. Венедиктов, С.Н. Братусь, О.С. Іоффе та ін.) виявилися неспроможними [6].
Процес централізації капіталу, на думку О.В. Щербини, призводить до того, що значний капітал може бути зосереджений в
руках окремих осіб як юридичних, так і фізичних. Зважаючи на
це, виникає необхідність визнання юридичною особою акціонерного товариства, створеного однією особою, та перегляду критерію колективності як однієї з головних ознак акціонерного товариства [2].
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На відміну від попередніх заборон, на даному етапі більшість
сучасних законів зарубіжних країн, присвячених регулюванню
діяльності акціонерних товариств, передбачають можливість існування товариства, створеного однією особою. Так, законодавство Болгарії, Угорщини, Данії, Іспанії, Нідерландів, Словаччини,
Фінляндії, Швейцарії, Швеції, Естонії, більшості штатів Сполучених Штатів Америки та інших країн світу так чи інакше дозволяють створювати акціонерні товариства (корпорації, компанії)
однією особою. Навіть у Німеччині, де сьогодні для створення
акціонерного товариства вимагається п’ять осіб, існує намір дозволити у майбутньому створення акціонерних товариств з одним
учасником [7].
Такий шлях, зокрема, обрала і Російська Федерація при прийнятті Цивільного кодексу та удосконаленні акціонерного законодавства, а також Республіка Казахстан. Акціонерні закони зазначених країн прямо вказують на можливість створення акціонерного товариства однією особою.
Стаття 250 Угорського Закону про господарські товариства
передбачає, що у акціонерного товариства може бути і один засновник. В Торговельному законі Болгарії мова йдеться про те,
що засновниками акціонерного товариства можуть стати не менше двох фізичних чи юридичних осіб. У встановлених законом
випадках може бути створено акціонерне товариство однієї особи
(ст.159).
Деякі штати США встановлюють мінімальну кількість засновників, але, в цілому, спостерігається тенденція до відмови від
таких обмежень. Так, стаття 2.01 нової редакції Модельного закону передбачає, що засновниками корпорації можуть бути одна
чи більше осіб, причому поняття особи містить в собі не тільки
фізичних осіб, а й корпорації, товариства, державні органи і т.п.
Другою директивою Ради Європейського Співтовариства
встановлено, що, якщо закони держави-учасника вимагають, щоб
компанію створювали більше одного члена, то факт консолідації
всіх акцій в однієї особи або зменшення кількості членів після
створення компанії нижче встановленого мінімуму не призводить
до автоматичної ліквідації компанії.
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Можливість створення в Україні акціонерних товариств однією особою передбачається при приватизації та корпоратизації
державних підприємств, коли в процесі корпоратизації єдиним
засновником виступає орган, уповноважений управляти державним (комунальним) майном, а в процесі приватизації – орган
приватизації або орган місцевого самоврядування. Проте, така
практика суперечить вимогам Закону України “Про господарські
товариства”, що, звичайно, вимагає належного законодавчого
врегулювання.
Отже, наявність у проектах Закону України “Про господарські товариства”, які були подані на розгляд до Верховної Ради,
норми, що передбачає можливість створення акціонерного товариства однією особою, є логічним розв’язанням даної правової
колізії. Проект Цивільного кодексу України також передбачає
можливість створення акціонерного товариства однією особою,
яка стає його єдиним засновником. У той же час відсутність подібної норми в проекті Господарського кодексу України є кроком
назад та може призвести до виникнення небажаних правових колізій у правозастосовчій практиці акціонерного законодавства
України.
Ще один аспект, який хотілося б висвітлити в межах поставленої теми, стосується обмежень стосовно осіб засновників. Так,
Закон про торговельні товариства Франції встановлює, що особи,
які позбавлені права бути адміністраторами та керуючими товариства або яким заборонено здійснювати ці функції, не можуть
бути засновниками (ст.74), а Торговельний закон Болгарії зазначає, що особи, які визнані неспроможними, не можуть бути засновниками (ст.160).
У той же час чинний Закон України “Про господарські товариства” не містить будь-яких обмежень щодо осіб засновників
товариств. Разом із тим, деякі обмеження передбачені в інших
нормативних актах, як, наприклад, у Законі України “Про підприємництво”. Ним встановлено, що особи, які мають непогашену
судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини,
не можуть бути співзасновниками підприємницьких організацій.
Не вдаючись до аналізу даного формулювання, недосконалість
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якого є очевидною, хотілося б звернути увагу на доцільність закріплення безпосередньо в акціонерному законі хоча б найбільш
характерних обмежень стосовно осіб засновників акціонерних
товариств, із зазначенням можливості встановлення додаткових
обмежень на підставі закону.
Визнання тієї чи іншої особи засновником має важливе практичне значення. Як правило, на засновників покладається майнова та кримінальна відповідальність за неналежне проведення
процесу створення товариства. Так, у Франції штраф від 2000 до
40000 франків може бути накладено на засновників акціонерного
товариства, яке випустило акції до офіційної реєстрації товариства у комерційному реєстрі. Позбавленню волі строком від одного
до п’яти років та (або) штрафу від 2 000 до 40 000 франків можуть бути піддані засновники, які обманним шляхом внесли натуральний внесок, що був завідомо оцінений вище його реальної
вартості; такі, що видавали за істинну в офіційних документах та
публікаціях завідомо фіктивну підписку на акції і т.п.
Більш того, стаття 242 Закону про торгівельні товариства
Франції передбачає, що засновники товариства, недійсність якого
ставиться їм у провину, можуть бути оголошені солідарно відповідальними за збитки, завдані акціонерам або третім особам у
зв’язку з ліквідацією товариства.
В Акціонерному законі ФРН передбачено, що засновники відповідають перед товариством як солідарні боржники за правильність та повноту повідомлених з метою створення товариства
відомостей про отримання акцій, про оплату акцій, про використання сплачених сум, про особливі привілеї, про витрати по створенню товариства, про майнові внески та придбання майна, за
вибір установи, до якої вносяться платежі в основний капітал, та
за те, щоб внесені суми потрапили у розпорядження правління.
Засновники як солідарні боржники зобов’язані також відшкодувати шкоду, яку було завдано навмисно чи через грубу необережність товариству при прийнятті внесків, майна, витраті коштів по створенню товариства. При цьому засновник звільняється
від відповідальності, якщо він не знав про факти, які зумовили
обов’язок відшкодувати шкоду, та не повинен був знати про них,
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вчиняючи дії як звичайний добросовісний комерсант (параграф
46).
Німецький акціонерний закон встановлює не тільки відповідальність засновників, але поряд з ними відповідальність інших
осіб, а також правління, спостережної ради та ревізорів. Так, члени правління та спостережної ради, які порушили при створенні
товариства свої обов’язки, повинні солідарно відшкодувати товариству завдану цим шкоду (параграф 47).
Слід зазначити, що подібні норми характерні і для законодавства інших країн. Так, солідарна відповідальність засновників
була передбачена Торговельним кодексом Чехо-Словаччини (параграфи 166, 167, 169), а також передбачена чинним Торговельним законом Болгарії (статті 165, 168).
Зарубіжне акціонерне законодавство окремо врегульовує питання відповідальності осіб за зобов’язаннями, що випливають з
угод, які укладені до створення акціонерного товариства. Згідно
зі статтею 5 французького Закону про торговельні товариства
особи, що виступають від імені товариства, яке знаходиться у
стадії створення, вважаються солідарно та необмежено відповідальними за вчинення дії, якщо товариство, яке буде створено, не
візьме на себе виконання зобов’язань. Схоже врегульовано дане
питання в Акціонерному законі ФРН, яким встановлено персональну відповідальність тієї особи, яка до реєстрації товариства
вчиняє дії від його імені, та солідарну – якщо такі дії вчиняють
декілька осіб.
У Болгарії засновники несуть особисту та солідарну відповідальність за зобов’язаннями, що виникли в зв’язку зі створенням
товариства. Після його створення вони мають право на відшкодування зроблених ними необхідних та корисних витрат (ст.173 Торговельного закону Болгарії).
Стаття 2.04 Модельного закону про підприємницькі корпорації США встановлює, що всі особи, які діють начебто від імені
корпорації, знаючи, що корпорацію ще не створено, несуть солідарну відповідальність за укладеними угодами. Корпорація несе
відповідальність за такими угодами у випадку їх схвалення зборами акціонерів.
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Особливе місце займає Англія, де судова практика виходить з
того, що договір, укладений до інкорпорації компанії від її імені,
не зв’язує останню. За такими договорами відповідальність несуть лише особи, які їх уклали. Компанія, яка має намір взяти на
себе відповідальність за договорами, що укладені до її створення,
повинна укласти новий договір. Навіть отримання компанією вигоди від договору, який був укладений до її оформлення, не робить його таким, що зобов’язує компанію. Тому на практиці, як
правило, складається проект угоди, в якому компанія зазначається як сторона, та після оформлення компанія укладає угоду на
підставі відповідного положення внутрішнього регламенту [5].
Аналіз викладеного свідчить про те, що положення про відповідальність засновників, органів управління, а також інших
осіб, у зв’язку зі створенням акціонерного товариства, найбільш
докладно та чітко передбачено Акціонерним законом ФРН. Враховуючи даний факт, а також те, що в Україні роль засновника, за
задумом розробників акціонерних законопроектів, більше подібна тій, що встановлена у Німеччині, використання детально розроблених норм германського права як взірця для встановлення
правил про відповідальність засновників є найбільш доцільним.
Разом із тим, аналіз перспективного акціонерного законодавства України свідчить про те, що воно не містить норм, які б подібно до німецького законодавства детально регламентували питання відповідальності, що виникають у зв’язку зі створенням
акціонерного товариства. Так, вітчизняні акціонерні законопроекти не містять норм, які передбачають відповідальність засновників, членів органів управління та контролю, а також інших
осіб, за порушення ними умов створення акціонерного товариства, а також за шкоду, завдану товариству в процесі його створення.
Розробники вказаних законопроектів обмежились лише вказівкою на те, що засновники несуть солідарну відповідальність за
зобов’язаннями, які пов’язані зі створенням товариства та виникли до його державної реєстрації. Товариство відповідає за зобов’язаннями засновників, пов’язаними з його створенням, тільки
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у випадку прийняття ним на себе цих зобов’язань на підставі рішення загальних зборів.
Зважаючи на це, хотілося б звернути увагу на надмірну суворість, на думку деяких дослідників, положень про те, що всі засновники несуть солідарну відповідальність, навіть якщо вони
вчиняють дії без загальної згоди. Справа в тому, що не завжди всі
засновники разом укладають угоди до реєстрації, і, можливо, деякі засновники не вважають за потрібне укладення таких угод та
правомірно не мають бажання відповідати за дії іншого засновника, з яким вони не погоджуються.
Крім того, звертає на себе увагу неврегульованість у законі
питання про відповідальність за дії, що мали місце до прийняття
рішення про створення товариства, особами, які не є засновниками. Хоча в даному випадку можливе застосування загальних
норм Цивільного кодексу про укладення угод неуповноваженими
особами.
Розробники законопроектів, досить виправдано, поділяють
зобов’язання засновників та зобов’язання самого товариства, тим
самим передбачивши можливість прийняття товариством на себе
зобов’язань, що виникли до реєстрації саме у засновників, а не у
товариства, від імені якого діяли засновники. Зважаючи не це,
виникає питання про необхідність застосування в такому випадку
норм про переведення боргу, врегульованих Цивільним кодексом, що, зокрема, передбачають отримання відповідного дозволу
кредиторів. Проте законопроекти залишають дане питання неврегульованим, що може стати причиною колізій у правозастосовчій
практиці. Тому дане питання також потребує подальшого врегулювання.
Звернення ж до Акціонерного закону ФРН свідчить про наявність у ньому норм, які могли б бути певним орієнтиром для вітчизняного законодавця. Так, у статті 41 проекту закону зазначається, що у випадку, коли товариство бере на себе зобов’язання,
яке було взяте від його імені до його реєстрації, і тим самим стає
боржником, то згода кредитора на передачу зобов’язання не потрібна, якщо вона була здійснена протягом трьох місяців після ре-
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єстрації товариства та про неї було повідомлено кредиторові або
самим товариством, або попереднім боржни- ком.
Таким чином, питання правового статусу засновника акціонерного товариства не в достатній мірі врегульовані чинним законодавством України. В зв’язку з цим звернення до досвіду, накопиченого законодавцями розвинутих країн, дасть змогу компенсувати нестачу вітчизняних акціонерних традицій та сприятиме
вдосконаленню власного акціонерного законодавства.
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Відмінність економічної концепції
демпінгу, що прийнята в практиці
міжнародних торговельних відносин,
від поняття, закріпленого в
українському законодавстві
О. КОЧЕРГІНА,
аспірантка відділу міжнародного права та порівняльного правознавства
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

К

ожного разу, коли підприємство продає свій товар за кордоном дешевше, ніж на внутрішньому ринку і це спричиняє або потенційно може спричинити шкоду іноземній державі, проводяться антидемпінгові розслідування.
Антидемпінгові справи порушуються по відношенню до найрізноманітніших товарів. Наприклад, за даними Управління міжнародної торгівлі США, протягом 1980-1997 років предметом 837
антидемпінгових розслідувань були як зрізані квіти, мед, часник,
сировинні матеріали, так і складні технічні вироби, такі як напівпровідникові інтегральні схеми, комп’ютери тощо. До українських товарів, які найчастіше підпадають під антидемпінгове розслідування, відносяться товари металургійної та хімічної промисловостей.
Для з’ясування, що ж таке демпінг, необхідно зазначити, що
існує різниця між економічним визначенням демпінгу, що прийняте в практиці міжнародних торговельних відносин, та визначенням, що закріплене в українському законодавстві 1. Під економічним визначенням демпінгу, що прийняте в практиці міжнародних
1

Ст.1 Закону України “Про захист національного товаровиробника від
демпінгового імпорту” від 22 грудня 1998 р. №330-XIV // Відомості
Верховної Ради України. – 1999. – №9-10. – Ст.65 та ст.1 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України, 1991. – №29. – Ст.377.
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торговельних відносин, розуміють експорт товару за ціною, що
нижче собівартості2 Антидемпінгове законодавство України використовує термін демпінг для охарактеризування випадків, коли
здійснюється експорт товару за ціною, нижче “нормальної вартості”3 товару у країні експорту.
Через розбіжність визначення демпінгу, що закріплено в
українському законодавстві, та економічного визначення, розглянемо наступні питання: огляд економічної концепції демпінгу,
що прийнята в практиці міжнародних торговельних відносин;
огляд концепції демпінгу відповідно до законодавства України;
відмінність економічної концепції демпінгу, що прийнята в практиці міжнародних торговельних відносин, від поняття демпінгу,
закріпленого в українському законодавстві.
Поняття та зміст демпінгу в міжнародних торговельноекономічних відносинах. Економічна концепція демпінгу, що
прийнята в практиці міжнародних торговельних відносин, у міжнародній торгівлі не є новою 4. В економічній літературі демпінг
звичайно визначають як продаж товару за ціною, нижчою за його
собівартість (більш точно нижче за граничні5 або змінні витрати6).
2

Див.: Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и
политика: Пер. с англ. 11-го изд. – К.: Хагар-Демос, 1993. – С.770; Шевеленко С.Д., Федів І.І. Підприємництво і підприємницька діяльність: Навчальний посібник / За заг. ред. В.В. Сопка. – К.: Вища шк., 1997. – С.18.
3
Нормальна вартість – еквівалент ціни товару на внутрішньому ринку.
(Ст.1 Закону України “Про захист національного товаровиробника від
демпінгового імпорту” від 22 грудня 1998 р. №330-XIV).
4
Viner J. Dumping. – Chicago, Ill.: The University of Chicago press, 1923. –
343 p; Viner J. Memorandum on Dumping. Submitted to the Preparatory
Committee for the International Economic Conference. – Geneva: Imp.
Kundig, 1926. – 19 p.
5
Граничні витрати – збільшення витрат виробництва додаткової одиниці
продукції; дорівнює зміні загальних витрат поділену на зміну обсягу
продукції. – Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. 11-го изд. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 779с.
6
Змінні витрати змінюються прямо пропорційно змінам обсягу діяльності. Наприклад, якщо компанія General Motors купує для кожної моделі
автомобілю скобу за 1$, то загальна сума витрат буде дорівнювати до-
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Один із стандартних принципів мікроекономіки полягає у
тому, що виробники максимізують прибутки або мінімізують витрати шляхом виробництва товару з граничними (змінними) витратами, які дорівнюють граничним прибуткам7. Але якщо граничні прибутки будуть нижчими, ніж змінні витрати, то виробництво, за загальним правилом, зупиниться. Таким чином, витрати мають бути мінімізовані. Встановлення ціни нижче середніх
витрат призводить до збитків виробника, але поки він інвестує
кошти на покриття постійних витрат8, при умові покриття змінних витрат, нарощування виробництва матиме тенденцію до мінімізації витрат.

бутку кількості виготовлених автомобілів на 1$. Таким чином, питома
вага змінних витрат не змінюється, але коливається загальна сума до
зміни об’єму. – Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы
и статистика, 1995. – 21 с.
7
Граничний прибуток – зміна загального розміру прибутку підприємства в результаті продажу однієї додаткової одиниці виготовлюваної ним
продукції; дорівнює зміні загального розміру прибутку поділеному на
зміну кількості проданої продукції (на яку пред’явлений попит). – Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика:
Пер. с англ. 11-го изд. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 779 с.
8
Постійні витрати – залишаються незмінними при зміні обсягу. Наприклад, компанія General Motors може витратити в цьому році на орендну
плату, на податки, на страхові внески 100 млн.$ незалежно від того, скільки продукції вироблено компанією за цей період. Усі ці приклади постійних витрат зменшуються в розрахунку на одиницю продукції при
збільшенні випуску, але в загальній сумі залишаються незмінними. –
Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика,
1995. – 21 с.
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Рис. 1. Залежність граничних витрат від середніх постійних та
середніх змінних витрат9

Витрати, грн.

200
150

СПВ
ЗВ
СЗВ
СВ

100
50
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Кількість продукції

СПВ – середні постійні витрати
ЗВ – змінні витрати
СЗВ – середні змінні витрати
СВ – середні витрати
Кожного разу, коли попит зменшується, а розмір витрат залишається незмінним, встановлення ціни нижче середньої вартості є нормальною економічною поведінкою. При зменшенні попиту ціни падають. Ціни можуть впасти настільки, що виробник
не зможе покрити всі свої постійні витрати, і тому він буде нести
збитки.
Розглянемо приклад виробників, які зіткнулися з неочікуваним різким спадом попиту. Вони вже зробили інвестиції у виробництво і покрили деякі постійні витрати. Ці виробники опиняються перед вибором: продовжувати виробництво, незважаючи
на збитки, або зупинити виробництво. Якщо виробник зупинить
виробництво, він отримає збиток, що дорівнює постійним витра9

Див.: Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и
политика: Пер. с англ. 11-го изд. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 438 с.
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там. Якщо він, продовжуючи виробництво, буде мати можливість
зробити внески для покриття своїх постійних витрат, то він, скоріш за все, зробить це. В цьому випадку він зменшить розмір витрат, які б він отримав, зупинивши виробництво. Тому, опинившись перед вибором продовжувати або зупинити виробництво,
виробник обере продовження виробництва тільки тоді, коли ціна
буде достатньою для покриття змінних витрат і для деяких внесків на покриття постійних витрат, мінімізуючи таким чином збитки.
Якщо зниження цін є просто відображенням ринкового циклу, виробник може отримувати прибутки протягом довгострокового ведення бізнесу, навіть якщо певний проміжок часу він зазнаватиме збитків. Якщо ж ціни будуть занижені протягом тривалого періоду часу, можливо, деякі виробники врешті-решт будуть
змушені зупинити виробництво, бо їх основний капітал вичерпається та їх постійні витрати не будуть покриватися.
В економічній теорії продаж продукції за ціною нижче середніх витрат виробництва не обов’язково є демпінгом. Продаж
продукції за ціною нижче змінних витрат може бути демпінгом
або нелогічною поведінкою виробників. Якщо це нелогічна поведінка, ці виробники будуть швидко витиснені з ринку через збитки. Встановити наявність або відсутність демпінгу можна тільки
посилаючись на змінні витрати. Якщо підприємство продає свою
продукцію за ціною, нижчою змінних витрат, то причиною цьому
не є збільшення прибутку в найближчому майбутньому. Його мотив може бути стратегічним, метою якого є, врешті-решт, екстраординарні прибутки. Саме це і може бути демпінгом.
Таким чином, будь-яке економічне визначення демпінгу, що
прийняте в практиці міжнародних торговельних відносин, повинно бути орієнтовано на те, чи продає підприємство свою продукцію за ціною, нижчою витрат. Більше того, точним визначенням
буде: продаж за ціною, що нижче середніх змінних витрат10.

10

Середні змінні витрати – загальний обсяг змінних витрат підприємства, поділений на обсяг її продукції (на кількість виготовленої продук-
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Демпінг у контексті законодавства України. В України визначення демпінгу дано в Законі України “Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту” від 22 грудня
1998 р. №330-XIV (далі – антидемпінговий закон України) та в
Законі України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. №959-XII.
ДЕМПІНГ – ввезення на митну територію України товару за
цінами, нижчими від порівнянної ціни на подібний товар у країні
експорту, що заподіює шкоду національному товаровиробнику
подібного товару (ст.1 антидемпінгового закону України).
Іншими словами:
ДЕМПІНГ – ввезення на митну територію країни імпорту
товару за ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар
у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару (ст.1 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”).
При уважному читанні можна помітити, що антидемпінговий
закон України прив’язує поняття демпінгу до території України,
у той час, як в Законі України “Про зовнішньоекономічну діяльність” йде мова взагалі про країну імпорту без територіальної належності. Закон України “Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту” був прийнятий для впровадження механізму захисту українських товаровиробників від практики
недобросовісної конкуренції з боку іноземних товаровиробників
(експортерів) товару, який ввозиться для продажу на митній території України.
Повертаючись до поняття демпінгу, закріпленому в антидемпінговому законі України, слід зазначити, що товар вважається
об’єктом демпінгу, якщо його експортна ціна11 під час продажу в
Україну є нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країції). – Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и
политика: Пер. с англ. 11-го изд. – К.: Хагар-Демос, 1993. – С. 782.
11
Експортна ціна – ціна, за якою фактично оплачується або підлягає
оплаті товар, який продається в країну імпорту з країни експорту (ст.1
антидемпінгового закону України).
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ні експорту в звичайних торговельних операціях (ст.2 антидемпінгового закону України).
ОДНАКОВИЙ ПРОДУКТ
ЕКСПОРТНА ЦІНА < ПОРІВНЯННА ЦІНА
(НОРМАЛЬНА ВАРТІСТЬ)
= ОБ’ЄКТ ДЕМПІНГУ
Експортна ціна товару, що ввозиться на митну територію
України, порівнюється з нормальною вартістю, яка визначається
на підставі цін, установлених під час здійснення звичайних продажів незалежним покупцям у країні експорту12.
Слід зазначити, що антидемпінговий закон України вимагає
при порівнянні цін враховувати умови реалізації товарів в обох
країнах, різницю в оподаткуванні та інші фактори, що впливають
на рівень цін.
Повертаючись до визначення демпінгу в антидемпінговому
законі України, необхідно звернути увагу на той факт, що товар,
який підпадає під визначення об’єкта демпінгу, може не підпадати під визначення “демпінгу”. Демпінг – це імпорт товару, який є
об’єктом демпінгу, внаслідок якого заподіюється шкода виробнику подібного товару. Практика демпінгу засуджується: якщо
вона заподіює істотну шкоду існуючому національному товаровиробнику або створює загрозу її заподіяння; якщо вона перешкоджає створенню або розширенню виробництва національним
товаровиробником13.
Таким чином, демпінг розглядається в Україні як правопорушення, суть якого полягає в реалізації іноземним виробником
товару для імпорту в Україну за ціною, нижчою за ту, яку йому
сплачують на його внутрішньому ринку, що заподіює шкоду виробникам подібних товарів в Україні.
Відмінність економічної концепції демпінгу, що прийнята в
практиці міжнародних торговельних відносин, від поняття, закрі12
13

Ч.1 ст.7 антидемпінгового закону України.
Ст.10 антидемпінгового закону України.

183

Проблеми гармонізації законодавства

пленого в українському законодавстві. Головна відмінність економічного визначення демпінгу, що прийняте в практиці міжнародних торговельних відносин, та визначення демпінгу, що закріплене у вітчизняному законодавстві, полягає в тому, що кожне
з них стосується різних об’єктів регулювання. Економічне визначення демпінгу, що прийняте в практиці міжнародних торговельних відносин, має за об’єкт ціну товаровиробника, яка порівнюється зі змінними витратами. Визначення демпінгу в антидемпінговому законі України має за об’єкт товар, імпорт якого здійснюється за цінами, які менше від цін на аналогічні товари цього товаровиробника в країні експорту, що заподіює шкоду українським товаровиробникам. Практика демпінгу на рівні економічної
теорії діяльності підприємств сама по собі не може бути визнана
протиправною. Протиправним визнається лише демпінг, який
заподіює шкоду. Таким чином, з метою захисту українських товаровиробників від шкоди, яка заподіюється внаслідок імпорту
товару за демпінговими цінами, українське законодавство визнає
практику демпінгу протиправною.
Безперечно, одним із важливих аспектів оцінки законодавства у сфері, що розглядається, є наявність відмінностей економічної концепції демпінгу, що прийнята у комерційному співтоваристві, від поняття, закріпленого в законодавстві України. Наявність відмінностей ускладнює вирішення практичних питань серед іншого щодо демпінгу.
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Правові аспекти ліцензування
Інтернет–послуг: Україна та світова
практика
Н. КУШАКОВА,
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Б

урхливий розвиток інформаційних технологій, зокрема
Інтернет, викликає у сьогоденному житті якісно нові, часом несподівані, часом, здається, не вирішувані етичні, правові,
економічні, соціальні та інші проблеми. Україна в цьому відношенні має свою специфіку, в цілому об’єктивно обумовлену станом розвитку телекомунікацій, умовами надання Інтернет-послуг
та рівнем їх популярності, менталітетом наших співвітчизників та
ще багатьма факторами.
Однією з таких специфічних проблем, що активно дискутуються в Україні останні декілька років серед Інтернет-провайдерів, державних чиновників та інших зацікавлених осіб, є питання, чи потрібно ліцензування діяльності Інтернет-провайдерів
та їх послуг, і кому, в якому порядку це здійснювати. Фактично
мова йде про те, яким чином держава може керувати чи принаймні впливати на подальший розвиток Інтернет-індустрії в Україні, а головне – на безпосередньо пов’язані з цим споживання та
поширення різноманітної інформації. Чим далі, тим більш стає
очевидним, що з розвитком мережі Інтернет розвивається тенденція до саморегуляції інформаційного простору, тобто нагальна
потреба активної участі держави в цьому процесі автоматично
відпадає.
Розглянемо ситуацію, яка склалася на даний момент в Україні. Діяльність Інтернет-провайдерів, зокрема надання Інтернетпослуг, поки ще не ліцензується, але у Верховній Раді зараз знаходяться на розгляді два альтернативних варіанти проекту закону
“Про телекомунікації”: один із них внесений на розгляд Кабінетом Міністрів України, інший – народними депутатами Г.Омельченком та А.Єрмаком. У них нарешті даються основні визначен185
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ня в галузі інформаційних технологій (ІТ) та визначається перелік
проектах органом ліцензування є Національна комісія з питань
регулювання зв’язку. Однак проекти відрізняються за видами діяльності, які повинні ліцензуватись (ст.22 проектів), а саме: у варіанті КМУ це: 1) послуги голосової телефонії; 2) послуги передавання даних; 3) послуги пошукового радіозв’язку; 4) надання в
користування на договірних засадах мереж телекомунікацій або
їх частин.
У варіанті народних депутатів це: 1) послуги телефонного
зв’язку; 2) послуги передавання даних; 3) послуги зв’язку з використанням радіочастот; 4) технічне обслуговування мереж теле-,
радіо- і проводного мовлення в межах промислової експлуатації.
У будь-якому випадку обов’язковість такого ліцензування
повинна бути зафіксована у вигляді відповідних змін та доповнень до Закону України “Про ліцензування окремих видів господарської діяльності”.
Цікаво, що вітчизняні технічні спеціалісти та найбільш прогресивні представники управлінського апарату вважають за доречне обмежитись введенням сертифікації відповідного обладнання
та послуг. Для порівняння у розглянемо ситуацію, яка склалась з
ліцензуванням у галузі ІТ у країнах близького та далекого зарубіжжя.
Російська Федерація. У Росії ліцензуванням у галузі захисту
інформації займається Федеральне агентство урядового зв’язку та
інформації відповідно до Закону Верховної Ради РФ 1993 р. “Про
федеральні органи урядового зв’язку та інформації”. Ст.11 цього
Закону надає Федеральному агентству право здійснювати ліцензування таких видів діяльності: створення засобів захисту інформації; здійснення заходів та надання послуг по захисту державної
таємниці; діяльність, що пов’язана з шифрувальними засобами;
виявлення технічного обладнання окритого зняття інформації;
створення систем та комплексів телекомунікаційних органів державної влади РФ; створення закритих систем та комплексів телекомунікацій з використанням шифрувальних засобів; створення
та реалізація засобів виявлення технічного обладнання скритого
зняття інформації.
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Указані напрямки включають багато окремих видів діяльності, до яких відноситься розробка, виробництво, продаж, експлуатація, монтаж, установка, наладка, сертифікаційні випробування,
ввіз у країну, вивіз із країни та ін.
Крім того, Федеральним агентством акредитовані на проведення спеціальних експертиз підприємств – замовників атестаційні центри на базі таких організацій та підприємств: НТЦ Федерального агентства; ЗАО “МОПНІЄІ”; “Громадське об’єднання
“Асоціація документального електрозв’язку” (АДЕ).
Треба додати, що на базі Асоціації документального електрозв’язку створені ліцензійний центр захисту інформації (1996 р.)
та центр у галузі криптографічного захисту інформації (1996 р.).
АДЕ акредитована також як орган сертифікації засобів захисту
інформації і продукції з вимог інформаційної безпеки (1998 р.) та
як атестаційний орган з атестації об’єктів інформатизації (1998 р.).
Фактично, інформаційно-аналітичні послуги, які сьогодні ліцензуються в Росії, це: 1) проектування і вироблення засобів захисту інформації та обробки персональних даних. Організації, які
виконують подібні роботи, отримують ліцензії на цей вид діяльності відповідно до п.3 ст.19 Федерального закону 1995 р. “Про
інформацію, інформатизацію та захист інформації”; 2) діяльність
з міжнародного інформаційного обміну у випадках, коли в результаті цієї діяльності вивозяться за межі території РФ державні
інформаційні ресурси чи ввозяться на територію РФ документована інформація для поповнення державних інформаційних ресурсів за рахунок федерального бюджету чи бюджетів суб’єктів РФ,
коли це суперечить міжнародним договорам РФ та чинному законодавству РФ відповідно до ст.18 Федерального закону
1996 р. “Про участь у міжнародному інформаційному обміні”.
Але що чекає Росію в перспективі? По-перше, в Державній
Думі РФ розглядається нині проект Федерального закону “Про
регулювання російського сегменту мережі Інтернет”, який розробила робоча група депутатів Державної думи (судячи з форми та
змісту, без участі спеціалістів). У ч.5 ст.5 цього законопроекту
говориться: “Діяльність з надання телекомунікаційної послуги в
російському сегменті інтермережі, підлягає ліцензуванню у час187
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тині надання послуги електрозв’язку”. Існує думка, що введення
обов’язкового ліцензування в галузі, яка цього не потребує, може
мати катастрофічні наслідки, особливо для Інтернет-індустрії,
дуже чутливої до затримок у роботі та зайвим витратам на стартовому етапі проектів. Крім того, ч.5. ст.5 надзвичайно небезпечна, бо визначення телекомунікаційної послуги дуже розмите та
може трактуватись вельми широко: “телекомунікаційна послуга –
послуга по забезпеченню доступу до мереж зв’язку та/чи передаванню інформації, включаючи автоматичне, допоміжне та тимчасове зберігання інформації, яка передається”.
По-друге, в проекті федерального закону 2001 р. “Про правове регулювання надання Інтернет – послуг” чітко говориться про
забезпечення “встановлених у правових актах мінімальних вимог
до якості послуг підключення до мережі Інтернет шляхом їх державної сертифікації та ліцензування діяльності осіб, які їх надають” (ст.7 “Основні напрямку державної політики у сфері діяльності з надання Інтернет-послуг”). Далі в ст.8 уточнюється перелік видів діяльності, які підлягають ліцензуванню: обов’язковому
ліцензуванню підлягає діяльність з надання Інтернет-послуг електронної пошти та хостингу, послуг підключення до мережі Інтернет, а також діяльність із надання інших Інтернет-послуг, діяльність яких підлягає обов’язковому ліцензуванню відповідно до
федерального закону. Таким чином, мова йде не про ліцензування послуг зв’язку як таких. Зроблена спроба узаконити ліцензування послуг інформаційних, таких як послуга веб-хостингу на
обладнанні ліцензійованого провайдера Інтернет, виглядає як
традиційне бажання заробити небагато грошей в одному місці,
загубивши мільярди в іншому – в податках від успішних Інтернет-компаній та зростанні економіки в цілому.
Казахстан. Згідно з Законом Республіки Казахстан “Про
зв’язок” 1999 р., ліцензуванню підлягає тільки діяльність, що
пов’язана з наданням послуг зв’язку та/чи використанням радіочастотного спектру (ст.11). При цьому під зв’язком законодавець
розуміє “прийом, збір, обробку, накопичення, передавання, доставку та поширення інформації та поштових відправлень”. Сертифікації підлягають усі технічні засоби зв’язку.
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Вірменія. Ст.17 Закону Республіки Вірменія “Про телекомунікації” 1998 р. визначає, що “діяльність у галузі телекомунікації,
за винятком мереж внутрішньовиробничої мережі, підлягає ліцензуванню”. При цьому під “телекомунікацією” розуміється (ст.3)
“передавання та прийом звуку, знака, сигналу, письмового тексту, зображення по проводній, кабельній, оптичній, магнітній, радіо- та інших електромагнітних системах”. Сертифікуються всі
технічні засоби телекомунікації.
Конституційний Суд Вірменії виніс рішення у 1999 р. із приводу видачі ліцензії (ст.24 Закону “Про телекомунікації”), що
“надає виключні права “ВірменТела” щодо надання послуг високочастотного передавання по мережах телекомунікації (в тому
числі кабельне телебачення)”.
Литва. Відповідно до Закону “Про телекомунікації” 1998 р. у
Литві ліцензування телекомунікацій залежить від використання
обмеженої смуги радіочастот. Межі тарифів для стаціонарного
телефонного зв’язку та загальних послуг встановлюються урядом. У ряді випадків уряд може регулювати тарифи для інших телекомунікаційних послуг. Закон містить положення, що регулює
безпеку даних, які передаються через телекомунікаційну мережу.
Європейський Союз. ЄС видала відповідну Директиву про
ліцензування (199 р.), яка відповідає новому положенню на ринку
телекомунікацій. Згідно з цією Директивою, підхід ЄС до ліцензування телекомунікаційних послуг полягає в тому, що телекомунікаційна діяльність може регулюватись загальними дозволами, що підпорядковуються загальному законодавству. Ці дозволи
підкріплюються докладними інструкціями з боку регулюючого
органу. Загальні дозволи можуть охоплювати такі види діяльності, як експлуатація громадських телекомунікаційних мереж, надання телекомунікаційних послуг. У законодавство включаються
тільки загальні правила, а деталі повсякденного регулювання
описуються в супровідних директивах, які видає регулюючий
орган. Порушення правил може привести до порушення прав третіх осіб із наступними позовами щодо відшкодування збитків і
компенсації, а у випадку необхідності – до негайних санкцій, що
накладаються регулюючим органом (штрафи, моніторинг діяль189
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ності порушника). В разі повторення та/чи серйозних порушень
регулюючий орган має право анулювати застосування загального
правила до такої компанії.
Австралія. Для вирішення питань контролю та координації
діяльності Інтернет-провайдеров створена Асоціація Інтернет-індустрії www.iia.net.ua). Як повідомляє Виконавчий директор Асоціації Пітер Коронеос, в Австралії не існує ліцензування діяльності та/чи послуг Інтернет-провайдерів, однак вони повинні бути
учасниками Проекту Телекомунікаційних Омбудсменів (Telecommunication Ombudsmen Scheme). Законодавча база для регулювання телекомунікацій – закони “Про телекомунікації” 1997 р.,
“Про телерадіомовлення”, “Про підприємства”, “Про торгівлю”, а
особливо Поправка до Закону “Про послуги он-лайну” 1999 р.
В Австралії Інтернет-індустрія фактично саморегулюється на
основі відповідного кодексу (Internet Industry Codes of Practice),
який розробила Асоціація відповідно до вимог Закону “Про телерадіомовлення” 1992 р. Як і в США, в Австралії контролюються
та регулюються Інтернет-контент та питання захисту конфіденційної таємної інформації.
Кодекс Асоціації Інтернет-індустрії включає: мету Кодексу;
термінологію та інтерпретацію понять; обов’язки провайдерів
Інтернет – послуг (Internet Service Providers-ISPs) у галузі доступу
до Інтернету в цілому; обов’язки провайдерів Інтернет-послуг
щодо надання доступу до інформації (контенту), яка розміщується за межами країни; обов’язки контент-провайдерів щодо хостингу провайдеров на території країни .
США. Послуги Інтернет-провайдеров, зокрема передавання
даних, у США не ліцензується. Закон США 1996 р. “Про телекомунікації” окреслив політику країни в цій галузі у 21-му столітті,
хоча і не відмінив Закон “Про зв’язок” 1934 р. Питання ліцензування передавання даних та йому подібні не розглядаються в За

Контент – від англійського слова content, що означає “зміст”, У мережі
Інтернет означає будь-яку надану там інформацію.

Контент-провайдер – провайдер, який виробляє інформаційну продукцію (контент) для мережі Інтернет.
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коні “Про телекомунікації”. Це обумовлюється зовсім іншим рівнем проблем у сфері ІТ, які вирішує для себе американське суспільство сьогодні, наприклад цим Законом: відміняється система
регулювання державою монополій у сфері надання послуг місцевого телефонного зв’язку; поступово будуть відмінені обмеження
для місцевих телефонних компаній щодо надання послуг міжміського та міжнародного зв’язку; дозволяється конкуренція щодо
надання теле- та відео послуг; раніше такі послуги монопольне (у
зоні своєї діяльності) надавали кабельні компанії; послаблюються
обмеження на володіння телерадіомовними компаніями зараз
можна володіти необмеженою кількістю телевізійних станцій за
умовою, що їх сумарна потенційна аудиторія не перевищує 35%
сімей у США); розглядається один з аспектів власності на мовні
станції: обмеженням на іноземну власність виступає заборона
видавати ліцензії іноземцям, а також корпораціям, які більш ніж
на 20% належать іноземним громадянам; визначається, що порушенням є свідоме розповсюдження серед неповнолітніх “непристойних” матеріалів по Інтернету та ін.
Отже, механізм ліцензування телекомунікаційних послуг, запропонований в проекті Закону України “Про телекомунікації” та
побудований на примусі, вочевидь, не сприятиме розвитку вільної конкуренції в цій галузі. Досвід розвинутих країн, як було
зазначено вище, показує, що замість системи ліцензування в галузі інформаційних послуг ефективною та раціональною є система загальноприйнятих правил та відповідних кодексів, які розроблюються Інтернет-провайдерами для координації та контролю їх
діяльності. Ліцензування ефективно лише для певних галузей,
наприклад, при розподілі радіочастотного спектру, хоча і в цій
сфері вже зараз випробовуються ринкові механізми. Не можна не
погодитись із західними аналітиками, які вважають, що ліцензування виправдане лише в тих випадках, коли уряд прагне загальмувати розвиток якої-небудь конкретної діяльності (наприклад, з
метою національної безпеки). Але з точки зору розвитку Інтернет, враховуючи досвід інших технічно та економічно більш розвинутих, ніж наша, країн, ліцензування було б невдалим вирішенням питання регулювання ринку Інтернет-послуг в Україні.
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Вивчення потреб практики
як один із основних елементів
криміналістичного забезпечення
методики розслідування злочинів
В.БОЙЧЕНЮК,
ад’юнкт кафедри теорії та практики оперативно-розшукової роботи
Національної академії внутрішніх справ України

В

ивчення та узагальнення передового досвіду та типових
недоліків практики боротьби зі злочинністю засобами
та методами криміналістики, фактично, реалізуються при вирішенні завдань вивчення потреб правоохоронних органів, адже
потреби слідчої практики – це різноманітним чином виражена
необхідність у вирішенні певних питань розкриття, розслідування
та попередження злочинів, сигнал про необхідність змін у певній
галузі.
Організація забезпечення починається з вивчення потреб
практики. У зв’язку з цим доречно буде зазначити, що необхідність вивчення практики саме розслідування злочинів усвідомлювалась ще на ранніх етапах розвитку криміналістики. Так, в одному з перших підручників з криміналістики стосовно методики
розслідування окремих видів злочинів С.О.Голунський та Б.М.Шавер підкреслювали, що “… без постоянного обобщения и научного анализа практики расследования отдельных видов преступлений не может быть научно организованного следствия” (1, 3).
Слід зазначити, що коли йдеться про вивчення потреб практики, то у більшості випадків мається на увазі саме практика розкриття, розслідування та попередження злочинів.
Стосовно методики розслідування злочинів та потребами в
галузі правоохоронної діяльності можуть бути : а) складнощі у
розслідуванні певних видів злочинів взагалі; б) складнощі у проведенні певних слідчих дій; в) складнощі у пошуку та опрацюванні певної інформації чи її джерел. Це власне практичні проблеми.
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З іншого боку, криміналістична наука завжди відчуває брак
знань зі специфіки нормативного здійснення технологічних процесів виробництва різноманітних видів продукції чи виконання
операцій з цінними паперами, що ускладнює виявлення місця та
часу можливих зловживань, документів та інших джерел, де такі
зловживання можуть знайти своє відображення.
Тому, на нашу думку, одним з основних змістовних елементів криміналістичного забезпечення методики розслідування злочинів є вивчення потреб практики. Слід зауважити, що вивчення
потреб практики повинно, як ми гадаємо, здійснюватись, принаймні, у чотирьох напрямках. По-перше, вивчення власне практики розкриття, розслідування та попередження злочинів з метою
виявлення резервів удосконалення діяльності. По-друге, вивчення
злочинної діяльності, способів підготовки, скоєння та приховування злочинів, характерних слідів, даних про особу злочинця
для озброєння практиків цими знаннями та наукових досліджень
у цій галузі. По-третє, вивчення технологічних процесів, пов’язаних з виробництвом певних товарів, організацією побутового, культурного та іншого обслуговування людей, обігом матеріальних цінностей у різних галузях з метою виявлення найбільш
уразливих, із позиції можливого скоєння злочинів, ділянок так
званих “криміналістичних зон”. По-четверте, вивчення власних
потреб i можливостей науки з метою створення умов для подальшого її розвитку для забезпечення оптимізації практики.
Аналіз практичної діяльності, узагальнення наукових досліджень у цій галузі свідчить, що саме вивчення потреб практики є
багатоситуацiйним та складним процесом. Неможливо не погодитись з думкою вчених-кримiналiстiв, якi детально досліджували феномен потреб слідчої практики. Так, у працях А.В. Iщенка
(2, 111-118), В.П. Бахiна, О.О. Сарченка, В.С. Кузьмiчова (3. 5456) аргументовано обстоюється думка про те, що для вивчення
потреб практики необхідно визначити:
1. В яких джерелах може бути інформація про потреби практики. Це можуть бути рiзноманiтнi джерела: а) статистичні дані;
б) матеріали перевірок діяльності; в) результати соціологічних досліджень; г) наукові узагальнення; д) прямі запити практики та ін.
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2. В якій формі можуть бути виражені потреби практики.
Йдеться про те, що потреби практики, як сигнал про необхідність
певних змін умов функціонування, можуть проявляти себе досить
рiзноманiтно: а) як погіршення справ у розслідуванні злочинів ;
б) як низькі показники відсотку розкриття конкретних видів злочинів; в) як погіршення результативності певних слідчих дій; г)
як збільшення кількості кримінальних справ, повернутих на додаткове розслідування; д) як низька ефективність використання
наявних технiко-кримiналiстичних засобів.
3. Якi саме методи найбільш доцільно використати для вивчення потреб практики, враховуючи рiзноманiтнiсть джерел інформації.
Отже, вивчення потреб практики розслідування злочинів само по собі є iєрархiзовано системою заходів процедур, якi спрямовані на виявлення, дослідження, накопичення, систематизацію
та використання інформації про невiдповiднiсть можливостей
діяльності по розслідуванню злочинів i завдань цієї діяльності.
Якщо виходити з вказаних вище чотирьох напрямків вивчення потреб практики, то є необхідність дещо конкретизувати їх.
Вивчення потреб практики розслідування злочинів може здійснюватись як науковцями, так i практиками. Дане вивчення здійснюється епізодично окремими науковцями.
Окремо слід сказати про те, що з огляду на потреби практики, як визначальний фактор у криміналістичному забезпеченні
розслідування злочинів, оптимальним було б формування практичними працівниками, керівниками відомств конкретних заявок,
запитів на розробку певних науково-технічних засобів, методик,
процедур, технологій. На наш погляд, є доцільним створення у
правоохоронних органах аналітичних пiдроздiлiв, якi б забезпечували систематичне та постійне вивчення потреб практики розкриття, розслідування та попередження злочинів.
Другим напрямком виявлення потреб практики називалось
вивчення самої злочинної діяльності, способів скоєння злочинів.
Ідея необхідності вивчення злочинної діяльності пронизує всю
історію становлення та розвитку криміналістики. Так, Г.Ю.Маннс
у 20-х роках при спробах визначити предмет криміналістики за194
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значив, що предметом цієї науки є “… по-перше, способи скоєння злочинів, професійні особливості i побут злочинів i, по-друге,
прийоми розслідування злочинів, у тому числі i iдентифiкацiя
злочинів” (4, 8).
Узагальнивши сучасний стан розробки проблеми вивчення
злочинної діяльності, Р.С. Белкiн визначив цiлi такого вивчення,
до яких відніс: а) виявлення типових способів скоєння злочинів,
закономірну поведінку злочинців до i після скоєння злочинів; б)
виявлення закономірностей виникнення доказів та визначення їх
комплексів, характерного для застосування даного способу здійснення i приховування злочину; типових варіантів таких комплексів, якi виступають як вихідні даних розслідування; в) отримання
інших даних, необхідних для формування криміналістичної характеристики злочинів (5, 351).
Думається, що джерелознавчою базою для цього є, переважно, матеріали кримінальних справ, якi завершені оголошенням
відповідного вироку в судi. Традиційно склалось так, що їх узагальнення здійснюється науковцями. Але в сучасних умовах усе
більшого значення набуває i такий вид джерел інформації, як матеріали призупинених кримінальних справ, справ повернутих на
додаткове розслідування, результати оперативно-розшукової діяльності. Сказане продиктоване тим, що значна кількість кримінальних справ, де відображені елементи злочинної діяльності, не
знаходять свого логічного завершення в судi i зібрана в них інформація щодо механізму злочинної діяльності, залишається невикористаною. У зв’язку з цим знову постає питання про необхідність постійного i систематичного вивчення та узагальнення таких матеріалів.
Третім напрямком виявлення подій практики розслідування
злочинів називалось вивчення різноманітних особливостей виробництва у різних галузях, документообігу, особливостей обліку
послуг, матеріальних ресурсів. Вивчення цих специфічних питань
у більшості випадків має місце при аналізі кримінальних справ.
Але йдеться про необхідність значно ширших узагальнень. Якщо
спиратись лише надалі на вивчення кримінальних справ, то наука
фактично буде лише розробляти варіанти вирішення ситуацій, якi
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вже склались. У такому випадку, а зазначений стан речей є найбільш поширений сьогодні, гальмується реалізація прогностичної
функції науки, суть якої полягає у передбаченні можливих ситуацій та розробці варіантів їх вирішення в майбутньому. Реалізація
прогностичної функції передбачає визначення невідомих явищ,
процесів, законів, дій та перебігу подій, якi матимуть місце у
майбутньому. До конкретних завдань реалiзацiї цієї функції А.В.
Iщенко відносить: а) визначення знань, якi можуть бути покладені в основу прогностичного висновку; б) конкретизація факторів,
якi впливають чи детермінують появу, зміну обставин, явищ, подій; в) встановлення можливостей впливу з боку науки, практики
на передбачуваннi явища, процеси, обставини; г) перевірка достовірності знань, якi використовуються для прогнозування; д)
формування вiрогiдного передбачення прогнозу; ж) встановлення
обставин, якi можуть негативно вплинути на спрогнозованi процеси, явища подiї (6, 63).
Особливої уваги з боку кримiналiстiв потребує, на наш погляд, аналіз існуючого законодавства, яке регулює господарську
діяльність у різноманітних галузях. Не менш важливе значення
належить вивченню стану та напрямків нормотворчої діяльності
Уряду України, міністерств i відомств, якi своїми нормативними
актами конкретизують механізм товарообігу, збереження матеріальних ресурсів, виробництва певної продукції.
У даному випадку слід знову наголосити на необхідності постійного, систематичного вивчення різноманітних видів діяльності з метою визначення можливих (існуючих чи умисно створених) умов для скоєння злочинів. Вирішення цього питання може
бути покладено на певні наукові колективи, де слід розробити
довгострокові програми вивчення різноманітних сфер діяльності
з метою виявлення, так званих, “криміногенних ділянок”, де найбільш вірогідне скоєння злочинів.
Нарешті, четвертий напрямок виявлення потреб практики –
це вивчення потреб самої криміналістичної науки. Йдеться про
те, що сама наука постійно відчуває потребу у спеціалістах, матеріальних ресурсах, науково-технічному обладнанні, технологіях,
певній інформації відповідних структурних змінах, формуванні
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та розвитку наукових центрів та шкіл. Забезпечення безпосередніх потреб практики розслідування злочинів важко собі уявити
без забезпечення потреб власне науки.
Враховуючи важливість вивчення потреб практики для криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, багатоаспектнiсть самої практики, чисельність i рiзноманiтнiсть джерел
інформації, складність у виявленні потреб, епізодичність їх виявлення, є необхідність звернути увагу на загальну потребу у створенні відповідних пiдроздiлiв у наукових установах, навчальних
закладах, правоохоронних органах.
Окремо слід сказати про те, що стосовно криміналістики взагалі та методики розслідування окремих видів злочинів, зокрема,
розробці тих чи інших засобів повинна передувати перевірка того, що в цьому відношенні в кримiналiстицi вже зроблено.
Є необхідність наголосити ще на одному аспекті криміналістичного забезпечення практики. Відомо, що у різних галузях
знання досить часто виникає така ситуація, коли набагато простіше, економiчнiше не розробляти певні інструменти діяльності,
засоби праці, а використати ті, якi вже створені в інших галузях.
До завдань кримiналiстики здавна відносять використання здобутків інших наук у розслідуванні злочинів. Так, уже в одному з
перших визначень кримiналiстики, яке у 1925 році запропонував
один із піонерів радянської кримiналiстики I.М. Якимов, зверталась увага на те, що предметом кримiналiстики є “вивчення найбільш доцільних способів i прийомів застосування методів природничих, медичних i технічних наук до розслідування злочинів
та вивчення фізичної i моральної особистості злочинця, а своєю
метою ставить допомогу правосуддю в розкритті матеріальної
істини в кримінальній справі” (7,3).
Без особливих змін це завдання залишається актуальним для
кримiналiстики i в сучасний період її розвитку. Слід, з цього приводу, підтримати позицію А.В. Iщенка, який вважає, що однією з
функцій кримiналiстики є комунікативна функція, яка пов’язана
із створенням та оптимальним функціонуванням широкого інформаційного обміну між кримiналiстикою, практикою, іншими
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науками, та серед основних завдань її реалiзацiї називає “запозичення результатів розвитку інших наук” (8, 17).
Але, виходячи з нашого розуміння використання можливостей інших наук у розслідуванні злочинів, вважаємо, що просто
запозичення не задовольнить потреб криміналістичного забезпечення практики. Запозичення у вигляді епізодичного вибору придатних для використання методів – не кращий шлях розвитку
кримiналiстики. На нашу думку, повинна бути створена система
не запозичення здобутків інших наук для цілей кримiналiстики, а
система відбору таких досягнень, яка б включала такі основні
елементи: а) вивчення здобутків інших наук; б) цільовий відбір
придатних для використання методів, засобів, прийомів, технологій, варіантів вирішення ситуацій; в) пристосування відібраних
засобів для вирішення завдань кримiналiстики.
Крім викладених думок стосовно методики розслідування
злочинів, вважаємо за доцільне звернути увагу на таку обставину,
як експериментальна перевірка методичних рекомендацій, яка
повинна дати відповідь на питання про те, наскільки ефективні
розроблені рекомендації в реальних умовах, наскільки вони результативні порівняно з існуючими раніше, чи наскільки вони
забезпечують виявлення, фіксацію чи використання інформації
про злочинну діяльність. Звичайно, ефективність не може стояти
вище законності, але, особливо з огляду на нові способи скоєння
злочину, ця характеристика тієї чи іншої новели дуже важлива.
У кримiналiстичнiй літературі лише останнім часом підвищився інтерес до вивчення особливостей злочинної діяльності.
Але i злочинці з неослабним інтересом i наполегливістю ставляться до вивчення способів розкриття та розслідування злочинів.
На жаль, протягом останніх років значна кількість видань, де були опубліковані дані про можливості розслідування злочинів,
стала доступна всім. У зв’язку з цим, було б доцільно i саму розробку нових засобів боротьби зі злочинністю i їх перевірку здійснювати з урахуванням конспіративності.
З огляду на сучасні комп’ютернi технології, через якi бажано реалізувати методичні рекомендації, контроль за виготовленням кінцевого продукту повинен бути покладений на фахiвця-кримiналiста.
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З позицій кримiналiстики розслідування злочинів, є мабуть,
найбільш складним та своєрідним видом діяльності у структурі
боротьби зі злочинністю.
У свій час, на прикладi вивчення способів розслідування злочинів Б.Л. Зотов називав такі форми та методи вивчення та узагальнення практики: аналіз слідчим свого власного досвіду; обмін досвідом роботи слідчими; проведення семінарів слідчих, організація конференцій слідчих; видання спеціальної літератури
(9, 11).
Таким чином, криміналістичне забезпечення практики розслідування злочинів є суттєвою ознакою кримiналiстики і полягає
у виявленні потреб слідчої практики та всебічному озброєнні працівників правоохоронних органів дієвими криміналістичними рекомендаціями, якi забезпечують оптимізацію розслідування злочинів.
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Основні моделі ініціювання
судових процедур банкрутства
(неспроможності)
В. РАДЗИВІЛЮК,
кафедра господарського права юридичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

В

ходження до судових процедур банкрутства можливе
лише у разі порушення справи про банкрутство, яке Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом” 1992 р. (далі, за текстом - Закон України 1992 р.) [1] пов’язує з поданням до арбітражного суду заяви 1
заінтересованими особами.
До таких осіб відносяться передусім кредитори. Серед останніх ст.1 Закону України 1992 р. виділяє кредиторів – учасників
майнового обігу. Крім того, правом на подання заяви до арбітражного суду наділені податкові органи, а також інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю
справляння обов’язкових платежів. До них можуть бути віднесені
державні цільові фонди, державні органи у справах нагляду за
страховою діяльністю тощо [2].
З точки зору цивільного права вищезазначені уповноважені
державою органи не можна віднести до кредиторів, бо вони є
суб’єктами публічно-правових відносин і реалізують свої владні
повноваження виключно у названих відносинах. Але Закон України 1992 р. встановлює, що до податкових та інших органів держави, що здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю
справляння обов’язкових платежів застосовуються норми про
кредиторів (абз.6 ст.1, ч.10 ст.7).
1

Заява також подається у таких країнах, як Англія, Болгарія, Росія,
Франція та Чехія, а в США, Казахстан,), Молдові, Німеччині, Польщі
входження до судових процедур банкрутства пов’язано з поданням клопотання.
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Включення цих державних органів до кола кредиторів має на
меті уникнути дублювання норм, які встановлюють однакові вимоги до заяви кредитора, так і до заяви податкових та інших зазначених органів держави. Таким чином прирівнювання податкових органів та інших органів держави, які здійснюють контроль
за правильністю та своєчасністю справляння обов’язкових платежів, до кредиторів можна віднести до прийому законодавчої
техніки, використаного законодавцем із метою спрощення термінології, тобто “для цілей” Закону України 1992 р. (ст.1).
Кредитори як за законодавством України, так і відповідно до
законодавства про банкрутство (неспроможність) інших країн
мають право ініціювати недобровільні процедури банкрутства.
Таке право Законом України 1992 р. надається кредиторам, які
мають незабезпечені вимоги. Відповідно до абз.6 ч.2 ст.8 Закону
України 1992 р., суддя господарського суду відмовляє у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство, якщо вимоги
кредитора повністю забезпечені заставою. Але у деяких випадках, конкретно визначених законодавством, кредитори по забезпеченим вимогам мають право ініціювати провадження у справі
про банкрутство (абз.4 ч.8 ст.7 [1]).
У ряді зарубіжних країн законодавством про банкрутство
(неспроможність) передбачено право кредиторів, вимоги яких у
конкретно визначеної законодавством сумі не забезпечені заставою та кредиторів вимоги яких повністю забезпечені заставою,
але які відмовились від прав по забезпеченню своїх вимог на користь усіх кредиторів на подання заяви (клопотання) про порушення справи про банкрутство [3].
Стаття 6 Закону України 1992 р. передбачає можливість ініціювати судові процедури банкрутства як декількома кредиторами, так і одним кредитором. Таке положення існувало і в законодавстві, що передувало сучасному. Відношення до цього положення вчених правознавців в усі часи було неоднозначним. Не
залишилось згадане положення і поза увагою багатьох сучасних
українських науковців, які висловлюють думку про необхідність
на законодавчому рівні введення до складу підстав порушення
провадження по справі, крім існуючих, ще однієї – вимоги щодо
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збігу кредиторів [4], [5], [б]. Уявляється, що в даному випадку не
можна ототожнювати умови, необхідні для ініціювання судових
процедур банкрутства, та умови, необхідні для здійснення цих
процедур. Тому актуальною і у теперішній час є думка відомого
німецького вченого минулого сторіччя Ендеманна про те, що необхідність наявності декількох кредиторів лежить у самому понятті конкурсу і повинна бути завжди збережена, як умова для
здійснення конкурсного процесу, на відміну від наявності такої
умови при його відкритті [7].
Можливість подання клопотання або заяви як одним, так і
декількома кредиторами передбачає законодавство про банкрутство (неспроможність) Болгарії, Казахстану, Молдови, Польщі,
Росії, Чехії.
В Англії, Німеччини та Франції заява (клопотання) повинна
бути надана від декількох кредиторів.
У Законі України 1992 р. встановлено, що справа про банкрутство може бути порушена за умов, якщо безспірні вимоги
кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого
для їх погашення строку, якщо інше не передбачено Законом (ч.3
ст.6 [1]).
Визначення мінімального розміру суми вимог кредиторів передбачено в Англії – клопотати про початок провадження мають
право тільки ті кредитори, вимоги яких до боржника становлять
не менш ніж 750 фунтів стерлінгів; в Казахстані передбачено, що
сукупні вимоги кредиторів до боржника мають бути не менш ніж
150 мінімальних заробітних плат, у Молдові – сума вимог кредиторів повинна бути не менш ніж 2000 лей, в Російській Федерації
– мінімальна сума вимог кредиторів дорівнює 500 мінімальним
розмірам оплати праці2. Указані суми визначаються на момент
подання заяви (клопотання) до суду.
2

Якщо боржником виступає громадяни-підприємець, то сума вимог
кредиторів повинна дорівнювати 100 мінімальних розмірів оплати праці.
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Кількісні обмежувачі розміру боргових зобов’язань не містить законодавство про банкрутство Болгарії, Німеччини, Франції
та Чехії.
У Німеччині кредитори мають право подавати клопотання
про відкриття провадження тільки у тому випадку, якщо вони
юридичне заінтересовані у відкритті провадження та в змозі правдоподібно обґрунтувати свої вимоги та причини, по яких це
провадження має бути відкрито.
Як у Законі України 1992 р., так і в законодавстві про банкрутство (неспроможність) інших країн передбачено право боржника ініціювати добровільні процедури банкрутства шляхом подання заяви (клопотання) до суду. Боржник за Законом України
1992 р. має право ініціювати процес банкрутства при наступних
умовах3:
1) наявність його неплатоспроможності, тобто неспроможності виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами протягом трьох місяців після встановлення для їх погашення строку
(аб.3 ст.1, ч.ч.1, 2 ст.7);
2) наявність майна, достатнього для покриття судових витрат
(ч.4 ст.7).
Щодо добровільного ініціювання процедур банкрутства боржником можна виділити 3 основних моделі, що застосовуються
законодавством різних країн шляхом надання боржнику права на:
1) подання заяви (клопотання) при наявності у нього ознак
неплатоспроможності;
2) подання заяви (клопотання) при відсутності у нього ознак
неплатоспроможності, але при наявності обставин, що свідчать
про об’єктивну її загрозу;
3

Треба відмітити розходження між ч.3 ст.6 [І], що встановлює загальні
як для кредитора так і для боржника умови звернення до арбітражного
суду з заявою про порушення провадження по справі про банкрутство
та ч.4 ст.7, ч.2 ст.8 [1] у відповідності з якою дотримання мінімального
розміру вимог кредиторів до боржника є обов’язковою умовою подання
заяви до арбітражного суду про порушення провадження у справі про
банкрутство тільки для кредиторів.
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3) подання заяви (клопотання) при відсутності ознак неплатоспроможності та при відсутності її загрози. Наприклад, §301
Кодексу про банкрутство США передбачає можливість відкриття
добровільної процедури реорганізації за клопотанням боржника
поданим до суду по банкрутству. Для порушення провадження по
справі від боржника не вимагається ніяких доказів щодо наявності у нього ознак або загрозі неплатоспроможності.
Таким чином, норми законодавства США надають право боржнику використовувати будь-яку з трьох вищенаведених моделей. В законодавстві про банкрутство інших країн в основному
використовуються перша та друга моделі добровільного входження до процедур банкрутства.
При використанні першої моделі добровільного входження
до процедур банкрутства заява боржника крім інших відомостей,
які вона повинна містити і які зазначені у законодавстві відповідної країни, обов’язково має містити відомості щодо неплатоспроможності боржника або його неоплатності4.
Частиною 6 ст.7 Закону України 1992 р. передбачено, що у
разі ініціювання порушення справи про банкрутство боржником,
він зобов’язаний одночасно із заявою надати план санації.
На наш погляд, ця вимога є недостатньо обґрунтованою,
оскільки цілком можливо, що боржник, звертаючись до арбітражного суду, не має на меті відновлювати свою платоспроможність, або відновити її неможливо бо справи боржника знаходяться свідомо у безнадійному стані.
Уявляється, що надання плану санації боржником має становити його право, а не обов’язок 5.
4

Використання критерію неоплатності, тобто перевищення пасиву боржника над його активами передбачено в таких країнах, як Англія, Німеччина, Польща, Росія (коли боржником виступає громадянин, який не
має статусу суб’єкта підприємницької діяльності), США. Як правило, в
теперішній час такий фінансовий стан, коли вартість боргових зобов’язань є більшою за все майно боржника, є додатковим критерієм по
відношенню до критерію неплатоспроможності, який необхідний для
порушення справи про банкрутство щодо окремих суб’єктів.
5
Аналогічна думка висловлена також Р.Г. Афанасьєвим [8].
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Якщо боржник скористався другою моделлю входження до
процедур банкрутства, то він повинен крім інших відомостей,
передбачених законодавством відповідної країни, обов’язково
зазначити в заяві обставини, законодавством відповідної країни
обов’язково зазначити в заяві обставини, які свідчать про загрозу
банкрутства, та підтвердити ці обставини документально.
Право боржника ініціювати процес входження до процедур
банкрутства за другою моделлю передбачено законодавством Росії та Німеччини.
При поданні заяви (клопотання) у передбаченні банкрутства
обов’язкова наявність обставин, які очевидно свідчать про те, що
боржник буде неплатоспроможним, наприклад, коли строк виконання зобов’язань ще не настав, але є обставини, які об’єктивно
свідчать, що через деякий час боржник не буде в змозі погасити
ці зобов’язання.
Законом України 1992 р. право боржника на звернення до арбітражного суду із заявою про визнання його банкрутом у передбаченні неплатоспроможності не передбачено. Але цей закон
установлює обов’язок боржника звернутися до господарського
суду з такою заявою при наявності точно вказаних обставин. Ці
обставини певною мірою стосуються і випадків загрози неплатоспроможності, але не охоплюють усього кола таких випадків, тому доцільним є введення до закону положення про право боржника ініціювати процес свого банкрутства в усіх випадках
об’єктивної загрози неплатоспроможності. 3 цього приводу, пропонуємо доповнити ст.6 Закону України 1992 р. п.4 та викласти
його в такій редакції: “Боржник має право звернутися до арбітражного суду із заявою у передбаченні його неплатоспроможності при наявності обставин, які свідчать про те, що він буде не в
змозі виконати грошові зобов’язання перед кредиторами”. При
цьому, на наш погляд, має бути використана друга модель добровільного ініціювання процедури банкрутства боржником, що діє
як указано вище, в Росії та Німеччині.
Третя модель навряд чи буде ефективною в Україні. Як свідчить досвід США, застосування такої моделі на практиці призводить до того, що багато компаній, особливо великих, використо205

Пропозиції до національного законодавства

вували цю модель через свою нездатність регулювати свої борги
та з причин можливості використання безболісного оздоровлення
свого бізнесу [9]. Більшість таких добровільних банкрутств відбулися з менш важливих, ніж звичайна технічна неплатоспроможність міркувань. Таким чином, банкрутство, ініційоване боржником, використовується як інструмент його реформування і реструктуризації для збільшення прибутковості та лише часткового
погашення боргу. Проміж тим, відсоток збереження бізнесу боржника є незначним, а права кредиторів при цьому значно ущемляються.
Законодавство деяких країн відрізняє випадки, коли боржник
подає заяву з власної ініціативи та коли він зобов’язаний звернутися до суду при наявності певних підстав, які обов’язково перелічені у відповідному законодавстві. Модель обов’язкового входження до процедур банкрутства боржником шляхом подання
заяви (клопотання) передбачена в законодавстві у таких країн, як
Англія, Болгарія, Росія та Франція. Виконання передбаченого законодавством про банкрутство зазначених країн обов’язку боржника, або інших осіб визначених законодавством, по зверненню
до суду з заявою (клопотанням) забезпечується нормами про їх
відповідальність у випадку невиконання даного обов’язку 6.
Закон України 1992 р., також передбачає, що боржник не
тільки має право, а й зобов’язаний звернутися до господарського
суду із заявою про порушення справи про банкрутство у разі виникнення таких обставин: задоволення вимог одного або кількох
кредиторів приведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами;
орган боржника, уповноважений відповідно до установчих доку6

У Законі України 1992 р. з цього приводу зазначено, що у разі невиконання боржником указаного обов’язку при виникненні відповідних обставин власник майна боржника (уповноважена ним особа), керівник
боржника, голова ліквідаційної комісії (ліквідатор) несуть солідарну
відповідальність по незадоволених вимогах за грошовими зобов’язаннями та зобов’язаннями щодо сплати обов’язкових платежів боржника
(ч.6 ст.51).
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ментів або законодавства прийняти рішення про ліквідацію боржника, прийнявши рішення про звернення в господарський суд із
заявою боржника про порушення справи про банкрутство; при
ліквідації боржника не у зв’язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі.
У даному випадку мова йде про обов’язок боржника ініціювати процес банкрутства у зв’язку загрози настання неплатоспроможності (абз.2, 4 ч.5 ст.7 [1]).
Що стосується положення про обов’язок боржника звернутися до господарського суду з указаною заявою, у випадку прийняття органом боржника рішення про звернення до господарського
суду (абз.3 ч.5 ст.7 [1]), то воно уявляється вельми невизначеним
з огляду на відсутність вказівок Закону на обставини, що можуть
бути підставою для прийняття органом боржника вказаного рішення.
Формулювання закону дозволяє вважати, що орган боржника
може керуватися тут лише власним розсудом.
Такий стан речей, на нашу думку, здатний викликати загрозу
розширення можливостей для фіктивних банкрутств.
Встановивши обов’язок боржника у вказаних вище випадках
ініціювати процес банкрутства, законодавець не згадує про необхідність наявності у боржника майна для покриття судових витрат, що, на наш погляд, свідчить про відсутність такої вимоги у
вказаних випадках, але на відсутність даної вимоги слід би прямо
вказати в Законі України 1992 р.
Тому вважаємо доцільним доповнити абз.6 ч.5 ст.7 Закону
України 1992 р. Наступним текстом: “у випадках, передбачених
цією частиною, заява боржника подається до господарського суду незалежно від наявності обставин, передбачених ч.4 ст.7 цього
Закону”.
Крім боржника та кредиторів ініціювати процедуру банкрутства можуть керівники неспроможного боржника в Англії та
Франції, власник майна боржника – у Казахстані та Польщі, прокурор – у Болгарії, Казахстані, Молдові, Росії, Франції, суд – в
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Англії та Франції та інші особи, визначені законодавством про
банкрутство зазначених країн.
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Обґрунтування доцільності підготовки
проекту Трудового кодексу України
А. НІКОЛАЄВА, І. КОСТИЦЬКА
(Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи)

П

равотворчий процес в Україні є важливим етапом розвитку державності щодо оновлення системи національного
законодавства та необхідною передумовою забезпечення сталого
економічного розвитку держави, утвердження в суспільстві соціальної злагоди, громадянського миру і демократії.
Проголошення незалежності, перехід України до нових економічних відносин – ринкової економіки, формування приватної
власності, ринку праці і насамперед прийняття у 1996 році Конституції України визначили якісно новий підхід до змісту основних прав і свобод людини і громадянина і не могли не вплинути
на розвиток індивідуальних та колективних трудових відносин.
Ці соціально-економічні зміни в суспільстві призвели до необхідності систематизації трудового законодавства, яка зумовлена потребою його вдосконалення, звільнення від застарілих актів і суперечливих норм та усунення правових прогалин.
Одне з чільних місць у цій системі займає сукупність правових норм, що потребують оптимального правового регулювання
трудових відносин як базових, що всебічно охоплюють найширші
сфери суспільного життя громадян і держави.
Кодекс законів про працю України в редакції від 10 грудня
1971 р. є одним з кодифікованих нормативно-правових актів-кодексів, який був прийнятий за часів існування колишнього Союзу
РСР. Слід визнати, що цей Кодекс, прийнятий до проголошення
незалежності нашої держави певним чином відображав процеси,
що відбувалися в усіх сферах суспільно-політичного життя колишнього Союзу РСР та Української РСР, як його складової.
Хоч до зазначеного Кодексу внесено чисельні зміни, його
правові норми не позбулися всіх вад, а в деяких випадках набули
нових. Це свідчить про те, що вони потребують приведення у відповідність з Конституцією України та іншими нормативно209
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правовими актами та вдосконалення.
Слід визнати, що система трудового законодавства України
складається з Кодексу законів про працю України, законів України та інших нормативно-правових актів, міжнародних угод, учасниками яких є Україна.
У першу чергу потребує змін сама назва Кодексу. На нашу
думку, вдалою була б назва “Трудовий кодекс України”, оскільки
галузь трудового законодавства відповідала б однойменній назві
самостійної галузі права – трудовому праву.
Певних змін потребує і структура чинного Кодексу законів
про працю України, який складається з 18 глав, що містять 265
статей, які регулюють цивільно-правові відносини в сфері праці.
Структура проекту Трудового кодексу України (далі – Проект),
на нашу думку, повинна передбачити дві основні частини – Загальну та Особливу. Загальна частина Трудового кодексу України
має включати в себе главу “Загальні положення”, яка б складалась із статей, що б визначали основні терміни Кодексу, основні
права та обов’язки працівника та роботодавця, а також конституційні принципи щодо заборони примусової праці, дискримінації в
сфері праці, щодо права працюючих на страйк для захисту своїх
економічних та соціальних інтересів тощо. Основні терміни, що
містяться у Кодексі, можна об’єднати в окрему статтю “Основні
терміни” (колективний договір, трудовий договір, працівник,
трудовий контракт, заробітна плата, відпустка, посада, спеціальність, кваліфікація тощо). Чітке визначення термінів, які знайдуть
місце в цій статті, є важливим при застосування певних норм Кодексу в практиці, таких як, наприклад, терміни “кваліфікація”,
“спеціальність”, “посада” в нормі ст.32 Кодексу “Переведення на
іншу роботу. Зміна істотних умов праці”. До Загальної частини
Трудового кодексу доцільно також включити окремі ті глави, які
б регулювали правовий статус таких інститутів, як трудовий колектив, професійні спілки, колективний договір (порядок укладання, внесення змін та доповнень тощо).
До Особливої частини проекту можливо віднести глави ІІІХV, ХVІІ-ХVІІІ чинного Кодексу законів про працю після проведення відповідної кодифікації. Велика чисельність нормативно210
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правових актів, виданих різними органами і відсутність критеріїв
їх систематизації породжують виникнення норм права, що дублюють одна одну, а також правових колізій між окремими актами
і нормами. Щоб запобігти цьому, слід привести чинні норми права до чіткої, внутрішньоузгодженої системи (тобто кодифікувати). Норми законів, таких як закони України “Про відпустки”,
“Про охорону праці”, “Про оплату праці”, “Про пенсійне забезпечення” та інших, які містять норми трудового законодавства, необхідно включити до відповідних глав Особливої частини Проекту.
У главі “Праця молоді” потребує впорядкування норма, яка
визначає мінімальний вік для прийняття на роботу. Для цього варто, як прийнято в багатьох країнах, встановити заборону прийняття на роботу осіб, які не досягли 15 років. Така норма закріплена
в Конвенції про мінімальний вік для прийняття на роботу №138,
яка прийнята 6 червня 1973 р. Генеральною конференцією МОП.
Самостійною гілкою у чинному трудовому законодавстві є
законодавство України про охорону праці. Тому у Проекті слід
передбачити відповідну главу “Охорона праці”. Ця глава повинна
об’єднати і систематизувати чинні норми, що регулюють охорону
праці. Можливо передбачити статті щодо охорони праці окремих
категорій працівників, а також осіб, трудова діяльність яких регулюється дисциплінарними статутами та іншими спеціальними
законами.
Вважаємо, що потребує скасування і такий інститут, як комісія по трудових спорах (КТС), оскільки він входить у певну суперечність із загальними та галузевими правовими принципами.
Фактично функціонування такої комісії, яка формується з представників трудового колективу, порушує принцип незалежності
прийняття рішень КТС. Члени КТС здійснюють правозастосовчу,
оцінювальну діяльність, подібну до відправлення правосуддя.
Але всі вони є залежними матеріально або дисциплінарне в силу
трудового договору або контракту від власника підприємства чи
уповноваженого ним органу, а отже, є не зовсім вільні у волевиявленні. З іншого боку – цей механізм є порушенням природних
прав роботодавця, в силу того, що він за законом не може входити до складу КТС і позбавлений можливості відстоювати свою
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позицію у справі. Такий підхід є порушенням і міжнародних
норм і принципів у галузі трудових відносин, які тісно пов’язані з
поняттям соціального партнерства, що вимагає спільного розгляду трудових спорів за участю всіх зацікавлених сторін. Таку неефективність КТС підтверджує і судова практика, яка свідчить про
те, що працівники до КТС із заявою звертаються не часто. Причиною тому є невіра працівників справедливе вирішення справи,
очікування розправи з боку адміністрації та ін. З врахуванням
конституційного права на судовий захист актуальність щодо існування КТС нівелюється.
З березня 1998 року було прийнято Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”. Норми цього Закону слід викласти в окремій главі з одноіменною
назвою, оскільки цей Закон визначає правові і. організаційні засади системи заходів по вирішенню колективних трудових спорів
(конфліктів) і спрямований на взаємодію сторін соціальнотрудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними.
Необхідно констатувати, що норми, які регулюють трудові
відносини, містяться і в спеціальних законах України, таких як
“Про державну службу”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про нотаріат”, “Про адвокатуру”, “Про статус суддів” та ін. Доцільним було б об’єднання
норм щодо праці окремих категорій працівників, а також осіб,
трудова діяльність яких регулюється дисциплінарними статутами
та іншими спеціальними законами в окрему главу Особливої частини Проекту за назвою “Особливості регулювання праці працівників деяких категорій”.
Також відображення в Проекті потребує врегулювання трудових відносин з такою категорією працівників, як сезонні працівники. Тому доцільно було б доповнити Особливу частину главою “Праця сезонних працівників”.
Висновки: Проведений науково-правовий аналіз чинного трудового законодавства дає змогу зробити висновок про доцільність і необхідність підготовки проекту Трудового кодексу України.
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АННОТАЦИИ

THE SUMMARIES

МОЧЕРНЫЙ С. Предпринимательство как субъект экономической системы. – С.3.
Дается политическое определение
сущности предприятия, его общественная форма воплощения в отношениях экономической собственности. Исследуются типы и виды предприятий, функционирующие ныне в
Украине, значительное внимание
уделено частным предприятиям.

MOCHERNY S. The business as the
subject of economic system. – P.3.
The political definition of essence of
the enterprise, its public form of an
embodiment is given concerning the
economic property. The types and
kinds of the enterprises functioning
nowadays in Ukraine are investigated; the significant attention is given
to private enterprises.

ДРЕВАЛЬ Ю. Парадоксы парламентаризма: характер и своеобразность
системы представительской демократии. – С.27.
Исследуется представительский институт политической системы демократического государства – парламентаризм. Раскрывается его сущность и роль в системе распределения веток власти в Украине.

DREVAL U. Paradoxes of parliamentarism: character and originality
systems of representation democracy. – P.27.
The representation institute of political system of the democratic state –
parliamentarism is investigated. It is
opened its essence and a role in system of distribution twigs of authorities in Ukraine.

СТОРОЖУК А. Концептуальные
основы социально-ориентированной
рыночной экономики. – С.35.
Дается теоретическое обоснование
социально-рыночной модели хозяйства, состоящей в том, чтобы объединить принципы свободы на рынке
с достижением сознательного равноправия в обществе.

STOROZHUK A. Conceptual bases
socially guided market economy. –
P.35.
The theoretical substantiation of
social-market model of the economy
is given, consisting in uniting principles of freedom in the market with
achievement of conscious equality in
a society.

ГРОЗИЦКИЙ Л. Приватизационный
процесс в Украине. – С.42.
На основании действующего законодательства исследуются особенности
процесса приватизации в Украине в
условиях перехода к рыночным отношениям. Детально раскрывается
сама процедура приватизации, дается
ряд предложений по ее улучшению.

GROZYTSKY L. Privatization process in Ukraine. – P.42.
On the basis of the legislation in
force features of process of a privatization in Ukraine in conditions of
transition to market relations are investigated. The procedure of a privatization is in details opened, a number of offers on its improvement is
given.
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МАДИССОН В. Социальная обусловленность правотворческого процесса: к определению предмета социологии частного права. – С.46.
Дается теоретическое обоснование
социальной природы и социальных
функций частного права. Исследуется проблема результативности правовой защиты частных интересов
граждан и социальных групп.

MADISSON V. Social conditionality
lawmaking process: to definition of a
subject of sociology of private law. –
P.46.
The theoretical substantiation of a
social nature and social functions of
private law is given. The problem of
productivity of a legal protection of
private interests of citizens and social
groups is investigated.

БАКАЛИНСКАЯ Е. Конкурентное
законодательство и право: проблемы
теории. – С.60.
Исследуется проблема государственного регулирования экономических
отношений, которые осуществляются с помощью конкурентного законодательства как совокупности норм,
регулирующих правила конкурентного поведения субъектов хозяйствования на рынке и направленные
на удовлетворение потребностей
предпринимателей и потребителей,
защиту интересов их прав, и государства в целом.

BAKALINSKA H. The competitive
legislation and the right: problems of
the theory. – P.60.
The problem of state regulation of
economic relations which are carried
out with the help of the competitive
legislation as sets of the norms regulating rules of competitive behaviour
of subjects of managing in the market and directed on satisfaction of
needs of businessmen and consumers, protection of interests of their
rights, and the states as a whole is
investigated.

КАРМАЗИН Е. Мировое соглашение
как средство предупреждения открытия конкурсного проведения. – С.70.
На основании действующего законодательства исследуется процедура
определения субъектов предпринимательской деятельности банкротами. Раскрывается значение мирового соглашения между должником и кредитором, которое играет
важную роль в решении дел о несостоятельности субъектов хозяйствования.

KARMAZIN H. The world agreement as mean of the prevention of
opening of competitive realization. –
P.70.
On the basis of the legislation in
force procedure of definition of subjects of enterprise activity by bankrupts is investigated. Value of the
world agreement between the debtor
and the creditor which plays the important role in the decision is opened
has put about an inconsistency of
subjects of managing.

ДУХНЕВИЧ А. Правовое регулирование деятельности кредитных союзов в Украине: история и современность. – С.78.

DUKHNEVICH A. The legal regulation of activity of the credit unions in
Ukraine: a history and the modernity.
– P.78.
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Исследуется вопрос возникновения и
функционирования кредитных союзов, которые являются существенным элементом структуры экономических отношений в Украине. Анализируется Закон Украины “О кредитных союзах”, дается ряд предложений по его усовершенствованию.

The question of occurrence and functioning of the credit unions, which
are an essential element of structure
of economic relations in Ukraine, is
investigated. The Law of Ukraine
“About the credit unions” is analyzed, a number of offers on its improvement is given.

ВАСИЛЬЕВА В. Понятие корпоративного права. – С.86.
Даются научное обоснование понятия “корпоративное право”, история
его возникновения, определения
субъектов и объектов как элементов
корпоративного правоотношения.

VASYLJEVA V. Concept of the
corporate right. – P.86.
The scientific substantiation of concept “the corporate right”, a history
of its occurrence, definition of subjects and objects as elements corporate legal relationship is given.

КОБЕЦКАЯ Н. Внесудебный механизм защиты корпоративных прав. –
С.90.
На основании действующего законодательства раскрываются случаи
внесудебной защиты прав хозяйственных товариществ путем обращения ими к специальным государственным органам управления.

KOBETSKA N. Out of judicial
mechanism of protection of corporate rights. – P.90.
On the basis of the legislation in
force cases out of judicial protection
of rights of economic companies are
opened by the conversion by them
special state controls.

ГОНЧАРОВА Н. Государственное
регулирование малого предпринимательства в Украине: тенденции, проблемы и перспективы. – С.99.
Дается теоретико-методологический
анализ современного состояния малого предпринимательства в Украине, формирования его надлежащего
правового поля. Освещаются основные направления государственной
поддержки малого предпринимательства.

GONCHAROVA N. The state regulation of small business in Ukraine:
tendencies, problems and prospects.
– P.99.
The theoretic methodological analysis of a modern condition of small
business in Ukraine, formations of its
appropriate legal field are given. The
basic directions of the state support
of small business are covered.

ЧЕРЕВАНЬ В. Локомотив экономики – средний класс. – С.108.
Это – интервью с известным украинским экономистом, в котором речь

CHEREVAN V. The locomotive of
economy – middle class. – P.108.
This is an interview with the known
Ukrainian economist, in which the
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шла о преодолении бедности в Украине путем формирования среднего
класса.

question was about overcoming poverty in Ukraine by formation of middle class.

ХМЕЛЕВСКАЯ Л. Подготовка кадров для малого предпринимательства
в сфере бытового обслуживания
населения. – С.114.
Раскрывается малоисследованная в
научной литературе тема – подготовка и повышение профессионального
уровня работников бытовой сферы, в
частности менеджеров, в условиях
рыночного хозяйствования.

KHMELEVSKA L. A professional
training for small business in a
sphere of consumer services of the
population. – P.114.
The theme scantily studied in the
scientific literature – preparation and
increase of a professional level of
workers of household sphere, in particular, managers in conditions of
market managing is opened.

КОСТИЦКИЙ В. Современное состояние банковской системы Украины. – С.126.
Анализируется банковская система
Украины и, в частности, деятельность банков в 2002 году, рассматривается проблема повышения их финансовой устойчивости и рентабельности. На конкретных примерах показаны пути улучшения банками
кредитования экономической деятельности в нашем государстве,
предоставления финансовых услуг
предпринимателям и населению.

KOSTYTSKY V. A modern condition of a bank system of Ukraine. –
P.126.
The bank system of Ukraine is analyzed and, in particular, activity of
banks in 2002 is considered a problem of increase of their financial
stability and profitability. On concrete examples are shown the ways
of improvement by banks of crediting of economic activities in our
state, provision of financial services
businessmen and the population.

БОБРИК В. Законодательство об
экологическом страховании: анализ
и перспективы. – С.142.
На основании действующего законодательства рассматривается перспективное для Украины экономикоправовое мероприятие – экологическое страхование физических и юридических лиц в случаях нанесения
им вреда вследствие загрязнения
окружающей природной среды и
ухудшения качества природных ресурсов.

BOBRIK V. The legislation in ecological insurance: the analysis and
prospects. – P.142.
On the basis of the legislation in
force economic-legal action is ecological insurance of physical and
legal persons is considered perspective for Ukraine in case of drawing
of harm owing to pollution of environmental natural environment and
deterioration of natural resources.
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Протоиерей ОЛЕКСА ПЕТРИВ,
юрист. Участие Церкви в решении
публичных и частных моральноправовых проблем современного
украинского общества в области
экологии. – С.152.
На основании постановления Синода
Эпископ Украинской Греко-католической Церкви, состоявшегося 712 июля 2002 года в Киеве, рассматривается обращение к украинскому
обществу принять Церковь как партнера в решении злободневных проблем экологии.

Archpriest OLEKSA PETRIV, lawyer. The participation of Church in
the decision of public and private
moral legal problems of a modern
Ukrainian society in the field of
ecology. – P.152.
On the basis of the decision of Synod
Episcope of the Ukrainian GrecoCatholic Church, holding July 7-12,
2002 in Kiev, the reference to the
Ukrainian society is considered to
accept Church as partner in the decision of burning problems of ecology.

КОЛУПАЕВ А. Правовое регулирование статуса основателя акционерного общества в Украине и за рубежом: сравнительный анализ. – С.166.
На основании действующего законодательства раскрывается правовое
положение участников, берущих
участие в создании и деятельности
акционерных обществ, дается сравнительный анализ их статусов, закрепленный в законодательстве некоторых стран мира.

KOLUPAJEV A. The legal regulation of the status of the founder of
joint-stock company in Ukraine and
abroad: the comparative analysis. –
P.166.
On the basis of the legislation in
force the legal status of the participants taking participation in creation
and activity of joint-stock companies
is opened, the comparative analysis
of their statuses fixed in the legislation of some countries of the world is
given.

КОЧЕРГИНА Е. Отличие экономической концепции демпинга, принятой в практике международных торговых отношений, от понятия, закрепленного в украинском законодательстве. – С.177.
Дается теоретическое обоснование
понятия “демпинг”, проведен обзор
экономической концепции демпинга
как за рубежом, так и в Украине, их
отличительные черты.

KOCHERGINA E. Difference of the
economic concept of the dumping
accepted in practice of the international trade relations, from the concept fixed in the Ukrainian legislation. – P.177.
The theoretical substantiation of
concept “dumping” is given, the
review of the economic concept of a
dumping as abroad, and in Ukraine,
their distinctive features is carried.

КУШАКОВА Н. Правовые аспекты
лицензирования Интернет-услуг: Украина и мировая практика. – С.185.

KUSHAKOVA N. The legal aspects
of licensing of Internet-services:
Ukraine and world practice. – P.185.
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Раскрывается проблема, активно
дискутирующаяся в Украине в последние годы, – нужно ли лицензировать деятельность Интернет-провайдеров и их услуги, и кто, и в каком порядке должен это делать. Для
сравнения рассматривается ситуация,
возникшая с лицензированием в области информационных технологий в
странах ближнего и дальнего зарубежья.

The problem actively discussed in
Ukraine in last years is opened, –
whether it is necessary to license
activity the Internet-providers and
their services and who, and in what
order should make it. For comparison the situation, which has arisen
with licensing in area of information
technologies in the countries of near
and distant foreign countries is considered.

БОЙЧЕНЮК В. Изучение потребностей практики как один из основных элементов криминалистического
обеспечения методики расследования преступлений. – С.192.
На основании обобщения передового
опыта борьбы с преступностью рассматривается один из важнейших
компонентов криминалистики – изучение потребностей практики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а также анализируется практическая деятельность, обобщаются научные достижения в этой области.

BOJCHENIUK V. Studying of
needs of practice, as one of basic
elements criminal maintenance of a
procedure of investigation of crimes.
– P.192.
On the basis of generalization of the
best practices of struggle against
criminality one of the major components of criminalistics – studying of
needs of practice of disclosing, investigation and the prevention of
crimes is considered, and also practical activities are analyzed, scientific
achievements in this area are generalized.

РАДЗЫВИЛЮК В. Основные модели инициирования судебных процедур банкротства (несостоятельности). – С.200.
На основании действующего законодательства рассматривается порядок
вхождения лицами в судебные процедуры банкротства, в частности,
кредиторами. Освещается зарубежное законодательство по совершенствованию национального законодательства о банкротстве.

RADZIVILIUK V. The basic models
of initiation of legal proceedings of
bankruptcy (inconsistency). – P.200.
On the basis of the legislation in
force the order of entry by persons in
legal proceedings of bankruptcy, in
particular, creditors are considered.
The foreign legislation on perfection
of the national legislation on bankruptcy is covered.
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Анотації
НИКОЛАЕВА А., КОСТИЦКАЯ И.
Обоснование целесообразности подготовки проекта Трудового кодекса
Украины. – С.209.
Авторы, ссылаясь на социальноэкономические изменения в украинском обществе, новую Конституцию,
предлагают свое видение оптимального правового регулирования трудовых отношений в стране, в частности, принятия обновленного кодифицированного нормативно-правового акта – Трудового кодекса. Даются его структура, определение
терминов, содержание частей и глав.

NIKOLAEVA À., KOSTYTSKA I.
A substantiation of expediency of
preparation of the project of the Labour code of Ukraine. – P.209.
Authors, referring on social and economic changes in the Ukrainian society, the new Constitution, offer their
vision of optimum legal regulation of
labour relations in the country, in
particular, acceptance updated unified the normative-legal instrument the Labour code. Are given its structure, definition of terms, the contents
of parts and chapters.
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