
діяльність, не порушуючи при цьому інтересів інших осіб та 
суспільства в цілому. Д е р ж а в а у такому суспільстві не нама-
гається вирішити за людину усі питання, а навпаки, створює 
їй умови, надає засоби і можливості для того, щоб вона сама 
приймала відповідальні рішення. 

Наукові праці даного збірника, присвяченого питанням 
розвитку підприємництва, його правового забезпечення, філо-
софському, соціально-психологічному та етичному аспектам 
підприємницької діяльності, авторами яких є і відомі вчені, 
і молоді наукові співробітники, можуть стати у пригоді не 
тільки вченим та практикам України, а й фахівцям країн 
С Н Д , що працюють у даній галузі . 

Думки авторів збірника не є безспірними, тому ми закли-
каємо до плідної дискусії розглянутих питань. 

В. Селіванов, д-р юрид. наук, Заслужений юрист 
України, директор Науково-дослідного інституту 
приватного права і підприємництва АПрН України 

Н А У К О В А Х Р О Н І К А 

ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ 
У "СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

23 та 24 квітня 1998 р. в приміщенні Інституту д е р ж а в и 
і права ім. В. М. Корецького HAH України (м. Київ) відбу-
лося зас ідання міжнародного «круглого столу» по обговорен-
ню теми «Трансформація відносин власності у сільському 
господарстві України». 

Організаторами проведення «круглого столу» стали: Вер-
ховна Р а д а України, Міністерство юстиції України, Академія 
правових наук України, Інститут д е р ж а в и і права ім В. М. Ко-
рецького H A H України, Інститут економіки H A H України, 
Українська ліга підприємців А П К та Асоціація «Інтерагро». 

•Відкрив засідання «круглого столу» директор Інституту 
держави і права ім. В. М. Корецького H A H України, акаде-
мік Національної академії та Академії правових наук Ук-
раїни Ю. Шемшученко. 

З доповіддю «Організаційно-правові проблеми аграрної 
реформи в Україні і трансформаці ї відносин власності і гос-
подарювання у сільському господарстві» виступив член-ко-
ріеспондент HAH та академік А П р Н України В. Семчик. Проб-
лемі реформування земельної реформи в Україні та її право-
вих основ був присвячений виступ кандидата юридичних наук, 
старшого наукового співробітника Інституту держави і права 
HAH України П. Кулініча. 

В обговоренні питань приватизаці ї майна в агропромис-
ловому комплекс ' України прийняв участь начальник нових 
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форм господарювання Мінагропрому України JT. Артикуль-
ний. * 

В роботі «круглого столу» взяли участь представники фі-
нансових та адвокатських корпорацій Німеччини і вчені Росії 
та Республіки Білорусь. Виступ керівника Міжнародної фі-
нансової корпорації пана Хауелла був присвячений шляхам 
розвитку земельної реформи в Україні. Адвокати та члени 
Європейського комітету аграрного права пан Варран та пан 
Кюзеліиг зупинилися на питаннях праза власності у сільсь-
кому господарстві зарубіжних країн і реформування відносин 
власності у сільсьскому господарстві Східної Німеччини. 

Обговоренню проблем земельної реформи в Російській 
Федерації та правового регулювання трансформації відносин 
власності у сільському господарстві Росії були присвячені 
виступи доктора юридичних наук, професора Московської 
юридичної академії Г. Бистрова Тсі доктор сі юридичних н зук, 
професора Інституту держави і права РАН М. Козиря. 
З докладом «Досвід правового регулювання відносин в'лас-
пості у сільському господарстві Республіки Білорусь» висту-
пив доктор юридичних наук, професор Інституту філософії 
і права Республіки Білорусь М. Сторожев. 

'В обговоренні питань «круглого столу» взяли також 
участь: доктор економічних наук, головний науковий співро-
бітник Інституту економіки HAH України Л. Молдаван (еко-
номічні оцінки реформування у сільському господарстві Ук-
раїни за 1992—1997 рр.); кандидат економічних наук, стар-
ший науковий співробітник Інституту економіки НАМ Укра-
їни В. Зиновчук (перспективи розвитку сільськогосподарської 
кооперації) ; радник Верховної Ради України, членчкореспон-
депт АГІрН України О. Коцюба (законодавчі проблеми ре-
формування земельних правовідносин); доктор юридичних 
наук, професор Національної юридичної академії України 
імені Ярослава Мудрого А. Гетьман (право власності на 
природні ресурси юридичних та фізичних осіб в сільському 
господарстві). 

В процесі дискусії були також обговорені питання пра-
вового режиму майна селянського (фермерського) госпо-
дарства, права кооперативної власності сільськогосподарсь-
кого кооперативу, ефективності сільськогосподарських акці-
онерних тозариств, правового режиму іноземних інвестицій 
у сільське господарство України та інші. 

Доповіді та виступи учасників «круглого столу» будуть 
опубліковані окремим виданням. 

А. Гетьман, начальник управління планування 
та координації правових досліджень 
АПрН України 
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