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особи, яка через наявність певного психічного захво-
рювання не може самостійно заявити клопотання або 
іншим чином впливати на реалізацію свого права на за-
хист.

Ми вважаємо, що специфіка такої категорії справ 
зобов’язує до більш категоричної визначеності у цьо-
му питанні. Тому пропонуємо вирішити питання учас-
ті захисника і законного представника душевнохворої 
особи та ведення протоколу судового засідання при 
внесенні справи про застосування примусових заходів 
медичного характеру у судове засідання передбачивши, 
що: “зазначені питання розглядаються суддею одноосо-
бово з обов’язковою участю прокурора, захисника та 
законного представника душевнохворої особи, при цьо-
му обов’язково ведеться протокол судового засідання”.

Слідча та судова практика вказує не лише на необ-
хідність закріплення у кримінально-процесуальному 
законодавстві запобіжних заходів, застосування яких 
до осіб, що мають психічні розлади, сприятиме охороні 
прав та законних інтересів душевнохворої особи, але і 
вирішення питань їхнього емпіричного застосування.

У кримінально-процесуальній літературі існують 
різні позиції з приводу можливості застосування запо-
біжних заходів до осіб, щодо яких здійснюється про-
вадження про застосування примусових заходів медич-
ного характеру. Також виникають розбіжності у визна-
ченні конкретних видів запобіжних заходів, що можуть 
застосовуватись до осіб, які вчинили злочин та мають 
психічні розлади. У зв’язку з цим виникають труднощі 
в слідчій та судовій практиці.

Відповідно до кримінально-процесуального зако-
нодавства України, особа, визнана психічно хворою, не 
притягується як обвинувачений, а якщо особа визнана 
психічно хворою після притягнення її до відповідаль-
ності, як обвинуваченого, цей акт втрачає силу. Тому, 
як вважає П.С. Єлькінд, до такої особи не можна засто-
совувати запобіжні заходи [3, с. 60-61]. Т.А. Михайло-
ва у цьому випадку пропонує застосовувати спеціальні 
заходи ізоляції таких осіб, якщо вони внаслідок своєї 
психічної хвороби становлять небезпеку для суспіль-
ства [4, с. 33]. Дещо подібну позицію займає А.І. Гала-
ган, який пропонує до осіб, які мають психічні розлади, 
застосовувати відповідні заходи, спрямовані на обме-
ження свободи їхнього пересування, щоб такі особи не 
вчиняли нового суспільно-небезпечного діяння. Водно-
час автор не вказує, які саме запобіжні заходи можуть 
застосовуватися до душевнохворих осіб, що вчинили 
злочин [5, с. 46-47].

На нашу думку, до осіб, що мають психічні розла-
ди, необхідно застосовувати запобіжні заходи, які від-
повідають меті примусових заходів медичного характе-
ру і гарантують таким особам належний та ефективний 
захист прав і законних інтересів.

Вважаємо, що запобіжні заходи до душевнохво-
рих осіб необхідно застосовувати з урахуванням виду 
психічної хвороби та вчиненого суспільно небезпечно-
го діяння. Такі заходи можуть бути пов’язані з ізоляці-
єю особи від суспільства (наприклад, госпіталізація у 
відповідному психіатричному закладі), та без ізоляції 

− із забезпеченням належного нагляду (наприклад, на-
гляд опікунів, піклувальників, законних представників, 
близьких родичів тощо).

Проект Кримінально-процесуального Кодексу 
України передбачає застосування до неосудних осіб та-
ких запобіжних заходів:

1) передача на піклування родичам чи опікунам 
при обов’язковому лікарському нагляді;

2) поміщення до психіатричного закладу в умовах, 
що виключають їхню небезпечну поведінку [1].

Однак у пункті 20 Постанови Пленуму Верхо-
вного Суду України від 03.06.2005 №7 “ Про практику 
застосування судами примусових заходів медичного 
характеру та примусового лікування” зазначено, що 
законодавство про психіатричну допомогу не передба-
чає обов’язкового лікарського нагляду за особами, пе-
реданими судом на піклування родичам або опікунам, 
як виду діяльності відповідних психіатричних закладів 
охорони здоров’я, тому обов’язок забезпечити такій 
особі психіатричний лікарський нагляд покладається 
не на психіатричний заклад, а безпосередньо на роди-
чів чи опікунів [2].

Враховуючи викладене вище, вважаємо, що усуну-
ти окреслену прогалину необхідно шляхом закріплення 
у законодавстві про психіатричну допомогу такого виду 
діяльності психіатричних закладів охорони здоров’я, як 
“обов’язковий лікарський нагляд за особами, передани-
ми судом на піклування родичам або опікунам ”, а та-
кож розробити методи здійснення такого нагляду.

Оскільки законодавець передбачає можливість пе-
редання психічно хворої особи на піклування родичам 
чи опікунам при обов’язковому лікарському нагляді як 
один із запобіжних заходів, а обов’язок забезпечення 
такого нагляду покладається безпосередньо на роди-
чів чи опікунів, вважаємо за доцільне отримувати від 
них письмову згоду на здійснення такого піклування. 
Цей документ варто долучати до матеріалів справи. На 
нашу думку, лише за такої умови піклування буде до-
бровільним, належним та ефективним. Адже у випадку, 
що воно є не добровільним, тобто відсутня згода піклу-
вальника на здійснення піклування, опіка неодноразово 
може бути неналежною та неефективною і навіть стати 
причиною порушення прав та законних інтересів осо-
би, яка має психічні розлади.

Тому, виходячи із вищезазначеного, ми дотримує-
мось позиції, відповідно до якої, у разі відсутності від-
повідної згоди на здійснення піклування з боку родичів 
чи опікунів особи, яка має психічні розлади, більш до-
цільно застосовувати запобіжний захід госпіталізації 
неосудної особи у психіатричному закладі в умовах, що 
виключають її небезпечну поведінку.

Важливе значення та зацікавленість викликає пи-
тання про доцільність реалізації принципу гласності су-
дового процесу у справах осіб, які мають психічні роз-
лади та його повне фіксування технічними засобами.

Питання гласності судового провадження у спра-
вах осіб, які вчинили злочин і мають психічні розлади, 
може бути вирішене, виходячи із таких запропонованих 
можливостей :
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В современных условиях сложноорганизованной 
экономики категория хозяйственной правосубъектности 
предприятий имеет сложную многофункциональную 
структуру, что подразумевает разнообразие критериев 
ее классификации. В хозяйственно-правовой литературе 
структурно-функциональная классификация хозяйствен-
ной правосубъекности представлена в виде классифика-
ции хозяйственных отношений и хозяйственной компе-
тенции. Классификация хозяйственных отношений полу-
чила закрепление в Хозяйственном кодексе Украины, ко-
торый определяет предметом своего регулирования три 
группы отношений – хозяйственно-производственные, 
организационно-хозяйственные и внутрихозяйствен-
ные. Соответственно, по виду хозяйственных отно-
шений хозяйственная правосубъектность может быть 
классифицирована на: хозяйственно-производственную, 
организационно-хозяйственную, внутрихозяйственную. 
Приведенное положение кодекса фактически воспроиз-
водит теоретические наработки предшествующих деся-
тилетий, в частности, классификацию хозяйственных 
отношений на горизонтальные, вертикальные и внутри-
хозяйственные [1, с.27; 2, с.5-6; 3, c.15-18].

Кроме того, хозяйственно-правовой теорией нара-
ботана структурно-функциональная классификация хо-
зяйственной компетенции. Как отмечает В.Лаптев, рас-
хождение в функциях приводит к расхождению в компе-
тенции субъектов хозяйственного права как по объему, 
так и по возможности участия в хозяйственных право-
отношениях всех видов, ввиду чего необходимо разли-
чать хозяйственную компетенцию полную, внутрихо-
зяйственную и смешанную. Наиболее широкие права 

включаются в полную хозяйственную компетенцию, 
которая дает субъекту хозяйственного права возмож-
ность принимать участие в хозяйственных отношениях 
по горизонтали и вертикали, а также во внутрихозяй-
ственных отношениях. Полная хозяйственная компетен-
ция включает в себя и те права, которые формулируются 
как права юридического лица. Напротив, эти права не 
включаются в компетенцию внутрихозяйственную и 
смешанную. Внутрихозяйственная компетенция отлича-
ется тем, что она дает возможность осуществлять хозяй-
ственную деятельность или руководство ею, участвовать 
в хозяйственных правоотношениях только в пределах 
предприятия. Смешанная компетенция сочетает черты 
внутрихозяйственной и полной, предусматривая воз-
можность участия не только во внутрихозяйственных, 
но в определенных пределах и во внешних хозяйствен-
ных правотношениях [4, с.76, 123]. Соответственно, 
можно говорить о классификации хозяйственной право-
субъектности по объему хозяйственной компетенции на 
полную, внутрихозяйственную и смешанную.

Наработанная в теории хозяйственного права и за-
крепленная в законодательстве классификация сохраня-
ет свое значение, вместе с тем правовой институцио-
нальный подход, котоый отстаивает автор*, требует ее 
дальнейшего развития.

* Правовой институциональный подход, в отличие от юр-
позитивитского (нормативистского) подхода, предпола-
гает включение в структуру правового института прав и 
обязанностей его участников, возникающих из реализа-
ции как норм права, так и гаранированных ними свобод 
(согласно принципу «разрешено все, что не запрещено»).
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Целью данной статьи является дальнейшая раз-
работка структурно-функциональной классификации 
хозяйственной правосубъектности предприятий и 
определение соотношения категорий хозяйственной 
правосубъектности, организационно-правовой формы 
и правового института.

1. По сфере действия. По сфере действия хозяй-
ственная правосубъектность может быть классифици-
рована на внутреннюю и внешнюю, общехозяйствен-
ную и локальную.

Исходя из того, что предприятие является автоном-
ным центром права, его правосубъектность может быть 
классифицирована на внутреннюю по отношению к 
нему правосубъектность и внешнюю [5]. Хозяйственная 
правосубъектность предприятия представляет собой со-
вокупность его внутренних и внешних хозяйственных 
прав и обязанностей по отношению к другим субъектам 
хозяйственного права. В структурно-функциональном 
смысле хозяйственная правосубъектность предприятия 
– это открытая система хозяйственных правоотноше-
ний, возникающих с его участием, которая предполага-
ет существование прав и обязанностей разнообразных 
субъектов хозяйственного права по отношению к данно-
му институциональному субъекту. Виды хозяйственных 
отношений определены в ст.3 ХК Украины. Институци-
ональный подход позволяет сгруппировать указанные 
виды отношений в две более крупные группы – внеш-
ние и внутренние хозяйственные отношения. При этом 
как внешние, так и внутренние отношения могут быть 
классифицированы на организационно-хозяйственные 
и хозяйственно-производственные отношения, т.е. мо-
гут быть вертикальными и горизонтальными.

Внутренние организационно-хозяйственные (вер-
тикальные) отношения складываются между органами 
управления предприятия и его структурными подразде-
лениями и являются по сути отношениями по управле-
нию непосредственной хозяйственной деятельностью, 
осуществляемой структурными подразделениями. 
Внутренние хозяйственно-производственные отноше-
ния складываются между структурными подразделе-
ниями в процессе заключения внутрихозяйственных 
договоров.

Существующая оценка внутрихозяйственных отно-
шений как вертикальных [6, с.12-13] является невполне 
оправданной. Договорные отношения между структур-
ными подразделениями, филиалами и т.п. не являются 
вертикальными. С другой стороны, организационно-
хозяйственные отношения между дочерними предпри-
ятиями и материнской холдинговой компанией, между 
хозяйственными объединениями и предприятиями, вхо-
дящими в его состав, и т.п. не являются внешними для 
объединения предприятий, а внутрихозяйственными 
организационно-хозяйственными отношениями.

Наличие в составе внутрихозяйственных отноше-
ний вертикальных и горизонтальных отношений полу-
чило отражение в их подразделении на отношения меж-
ду структурными подразделениями (горизонтальные) и 
между структурными подразделениями и предприяти-
ем в целом, которое производилось в хозяйственно-

правовой литературе [7, с.30-31; 8, с.114 и др.] и полу-
чило закрепление в ст.3 ХК Украины.

Ввиду этого представляется целесообразным вы-
деление сферы внутренних и внешних хозяйственно-
производственных и организационно-хозяйственных 
отношений.

Хозяйственная правосубъектность может высту-
пать как локальная или общехозяйственная в зависимо-
сти от того, имеет сфера действия заключенных в ней 
прав и обязанностей локальный или общеобязательный 
характер.

Для рассмотрения вопроса о функциональной 
структуре категории хозяйственной правосубъектности 
имеет значение различение таких категорий, как сфера 
хозяйствования и сфера общественного производства. 
Сфера хозяйствования является более широкой кате-
горией и включает в свой состав сферу общественного 
производства, которая играет в современной экономике 
ключевую роль. Осуществляемое в ней производство 
продукции, выполнение работ, оказание услуг стои-
мостного характера, предназначенных для обмена, тре-
бует мероприятий общегосударственного масштаба по 
организации экономического кругооборота. Наряду с 
этим, в современной экономике сохраняется опреде-
ленная доля натурального хозяйства, где производится 
продукция, работы, услуги для собственных нужд (под-
собные хозяйства граждан и коллективов – домашние, 
крестьянские хозяйства, хозяйственные подворья рели-
гиозных организаций и т.д.), которые могут быть обо-
значены как локальные сферы хозяйствования.

Множество существующих локальных сфер пред-
полагает множество вариантов локальной правосубъ-
ектности, определяемых на началах саморегуляции 
локальными нормативными актами (локальными пра-
вилами, обычаями). Локальная правосубъектность ба-
зируется на конституционных свободах, правах и обя-
занностях человека и гражданина, а также их частных 
и публичных коллективов, по усмотрению ее носителей 
может вбирать в себя права и обязанности, предусмо-
тренные отраслевым законодательством, основную же 
долю прав и обязанностей составляют статусные пра-
ва и обязанности, определяемые на началах саморегу-
ляции. Локальные нормативные акты (правила) имеют 
локальную сферу действия, и на внешнюю среду их 
действие изначально не распространяется.

Множество локальных сфер хозяйствования имеет 
место и в сфере общественного производства. В сфере 
общественного производства локальная правосубъект-
ность складывается, в частности, во внутрихозяйствен-
ных отношениях, возникает из внутрихозяйственных ад-
министративных актов и внутрихозяйственных догово-
ров. На предприятиях принимаются самые разнообраз-
ные локальные нормативные акты. Если внутренняя хо-
зяйственная правосубъектность всегда является локаль-
ной, то внешняя правосубъектность, как хозяйственно-
производственная, так и организационно-хозяйственная 
может быть как общехозяйственной, так и локальной.

Классификация на общехозяйственную и локаль-
ную правосубъектность имеет важное значение для 
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ПИТАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ СУДОМ У СПРАВАХ НЕОСУДНИХ 
ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ

Дердюк Б.М.,
аспірант

(Прикарпатський національний університет
ім. В. Стефаника)

В статті досліджуються особливості вирішення питань, які виникають в процесі провадження у справах неосудних та 
обмежено осудних осіб, а також аналізуються можливі способи вирішення питань, які виникають у справах такої категорії.

Ключові слова: вирішення судом питань, запобіжні заходи, неосудність.

Статья посвящена изучению особенностей разрешения вопросов, которые возникают в процессе производства по 
делам невменяемых и ограниченно вменяемых лиц, а также анализируются возможные способы разрешения вопросов, 
которые возникают в делах такой категории.

Ключевые слова: решение судом вопросов, меры безопасности, невменяемость.

The questions which are deciding of the court in the cases of irresponsible and mental insanity persons
In the article researched peculiarities of decision the questions, which arise in the process of proceeding in the cases of ir-

responsible and mental insanity persons, and there are analyzed possible ways of decision the questions, which arise in the cases 
concerning such category.

Keywords: decision the questions of the court, precautions, mental insanity.

У справах про застосування примусових заходів 
медичного характеру до осіб, які вчинили суспільно 
небезпечне діяння у стані неосудності або обмеженої 
осудності, суд має вирішити значно ширше коло пи-
тань, аніж у справах іншої категорії, адже поряд із за-
гальними питаннями, які вирішуються у будь-якій кри-
мінальній справі, тут необхідно вирішити ще й низку 
додаткових питань, зумовлених наявністю в особи пси-
хічної хвороби, що позбавляє її можливості усвідомлю-
вати значення своїх дій та керувати ними.

Дослідження окремих питань, які вирішуються 
судом у справах неосудних та обмежено осудних осіб 
проводилось у працях В.Т. Маляренка, П.С. Єлькінд, 
А.І. Галагана, Т.Н. Добровольської та інших вчених.

Завдання нашого дослідження полягає у проведен-
ні комплексного аналізу питань, які виникають у спра-
вах неосудних та обмежено осудних осіб.

Метою є виявлення недоліків, усунення яких за-
безпечить ефективне врегулювання провадження по цій 
категорії справ. Особливої актуальності така проблема 
набуває зараз, коли триває робота над прийняттям ново-
го Кримінально-процесуального кодексу України.

У діючому КПК України законодавець в статті 420 
передбачив питання, які вирішуються судом у нарадчій 
кімнаті для винесення ухвали у справах про застосуван-
ня примусових заходів медичного характеру.

Відповідно до Проекту КПК України суддя також 
з’ясовує питання: чи наявність в особи тимчасового 
розладу психічної діяльності або іншого хворобливого 
стану не вимагає зупинення провадження у справі [1].

Аналізуючи кримінально-процесуальні норми, 
якими встановлений перелік питань, що вирішуються 
судом у справах про застосування до особи, яка вчини-

ла суспільно небезпечне діяння примусових заходів ме-
дичного характеру, можна стверджувати, що, по-перше, 
такі питання вирішуються судом після заслуховування 
думки прокурора та захисника, тобто після завершен-
ня судового слідства, по-друге, їхнє вирішення здій-
снюється у нарадчій кімнаті для винесення відповідної 
ухвали (стаття 420 КПК України).

На наше переконання, у справах такої категорії до-
цільно провести розмежування питань, які вирішують-
ся судом на різних етапах провадження:

1) питання, які вирішуються судом при підготовці 
справи про застосування примусових заходів медично-
го характеру до судового розгляду;

2) питання, які вирішуються судом під час судо-
вого провадження у справах неосудних або обмежено 
осудних осіб;

3) питання, які вирішуються судом при винесенні 
відповідного рішення у справах про застосування при-
мусових заходів медичного характеру.

Вирішення питань, пов’язаних із відданням до 
суду особи, яка вчинила злочин, і підготовкою справи 
до розгляду у судовому засіданні, має ґрунтуватись на 
ретельному вивченні та аналізі матеріалів попередньо-
го слідства і дізнання.

Відповідно до пункту 9 Постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України “Про практику застосування 
судами примусових заходів медичного характеру та 
примусового лікування”, вирішення таких питань здій-
снюється суддею одноособово з обов’язковою участю 
прокурора і з повідомленням захисника. При цьому в 
разі потреби ведеться протокол судового засідання [2].

Ми дотримуємося думки, що така позиція не по-
вною мірою сприяє захисту прав та законних інтересів 
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1. в загальному процесі управління установ вико-
нання покарань та керівництві їх персоналом важливу 
роль грає діяльність працівників служби діловодства, 
тому правильний підбір кадрів даної служби, безпе-
рервне підвищення рівня їх професіоналізму буде спри-
яти виконанню завдань політики кадрового управління 
в установі;

2. створення АРМ, оснащення ПК служби діло-
водства, забезпечення програмними продуктами й паке-
тами типу „Кадри”, значно підвищить швидкість доку-
ментування, а тому зросте ефективність праці кожного 
робітника служби діловодства, самої служби в цілому, 
що вплине гарно й на діяльність самої установи пока-
рань;

3. сучасне управлінське документування в орга-
нах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, 
а також навчальних закладах Державної кримінально-
виконавчої служби України є результатом розвитку і 
самовдосконалення складної комунікаційної системи 
загального менеджменту за певний історичний період, 
тому організацію діяльності служби діловодства необ-
хідно розглядати з позицій системного підходу, тобто 
уявляти те, що документування управлінської діяльнос-
ті, справочинство як узагальнене, системне явище, як 
вияв вищої потреби об‘єкту управління у певному рівні 
впорядкування, необхідного учасникам управлінського 
процесу, як організаційну культуру, як частку держав-
ного управління в сфері виконавчої системи України.
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решения вопросов правоприменения. Например, часто 
субъекты хозяйствования сталкиваются с тем, что при 
рассмотрении споров в судах в качестве нормативной 
базы учитываются положения локальных нормативных 
актов, которые не были известны и не могли быть из-
вестны другой стороне спора.

В правоприменении необходимо исходить из того, 
что локальные нормы не имеют общеобязательного ха-
рактера. При желании сделать нормы того или иного 
внутреннего положения общеобязательными следует 
внести данные нормы в устав или иной предусмотрен-
ный законом учредительный документ в установленном 
законом порядке, что преобразует внутрихозяйствен-
ное обязательство в организационно-хозяйственное, 
либо же зарегистрировать локальный нормативный акт 
в уполномоченном государственном органе с опубли-
кованием в установленном порядке (соответствующие 
положения требуют закрепления в законодательстве). 
В противном случае нормы локальных нормативных 
актов могут применяться только в случае, если они 
были известны контрагенту по договору, например, со-
блюдение норм того или иного внутреннего положения 
стало существенным условием договора и т.п.

По отношению к локальным сферам в законодатель-
ном регулировании может использоваться исключитель-
но метод рекомендаций. Установление императивного 
регулирования возможно только на основе нормативных 
договоров (методом согласования), Методом согласо-
вания (заключения нормативных договоров или добро-
вольного принятия на себя прав и обязанностей, уста-
навливаемых законодательством) определяется порядок 
взаимодействия носителей локальной правосубъекности 
между собой и с участниками хозяйственных отноше-
ний в общегосударственной сфере. Примером является 
становление партнерских отношений между субъектами, 
представляющими соответствующие сферы.

Следует отметить базовый характер классифика-
ции правосубъектности на внутреннюю и внешнюю, 
общехозяйственную и локальную как основы для си-
стематизации статусных прав. Далее на ее основе мож-
но вести речь об общей и специальной правоспособно-
сти, полной и неполной хозяйственной компетенции.

В частности, право участия во внешних отношени-
ях бывает двух видов, которые обозначаются как общая 
правоспособность и специальная. Общая правоспо-
собность дает возможность участвовать во всех хозяй-
ственных отношениях. Специальная правоспособнось 
ограничивает такое участие целями и задачами, опреде-
ленными законом и учредительными документами.

Соответственно, полная хозяйственная компетен-
ция включает в себя неограниченное право вступать во 
внешние отношения – общую правоспособность. Пред-
приятия, наделенные специальной правоспособностью, 
обладают неполной (ограниченной) хозяйственной ком-
петенций. Неполная хозяйственная компетенция быва-
ет трех видов – (1) ограниченная (предусматривает воз-
можность вступления во все виды внешних отношений, 
за некоторыми определенными в установленном поряд-
ке ограничениями); (2) внутрихозяйственная (не содер-

жит правовых возможностей вступления структурных 
подразделений предприятий во внешние отношения); 
(3) смешанная (распространяет такие возможности 
только на внешние организационно-хозяйственные от-
ношения).

Как правило, предприятия обладают общей право-
способностью. Отдельные виды предприятий согласно 
законодательству наделены специальной правоспособ-
ностью (казенные предприятия, аудиторские фирмы, 
страховые компании, банки и т.п.). Структурные под-
разделения предприятий обладают неполной, внутри-
хозяйственной компетенцией, в то время как обосо-
бленные подразделения могут иметь ограниченную или 
смешанную хозяйственную компетенцию. Аналогично 
договорные объединения предприятий могут наделять-
ся общей или специальной правоспособностью, полной 
или неполной, ограниченной либо смешанной хозяй-
ственной компетенцией. Согласно ст.57 ХК Украины 
компетенция органов управления предприятием подле-
жит закреплению в учредительных документах.

Следует отметить, что органы обособленного 
структурного подразделения и органы объединения 
предприятия по сути являются, соответственно, ниже-
стоящими и вышестоящими органами предприятия, 
ввиду чего сведения об объеме компетенции обособлен-
ных подразделений предприятий требуют отражения в 
учредительных документах предприятия, так же как и 
сведения об участии предприятия в объединениях пред-
приятий, тем более что последнее может влечь ограни-
чения хозяйственной компетенции предприятия. Вме-
сте с тем эти потребности хозяйственного оборота не 
учитываются, поскольку законодательство не включает 
вышестоящие и нижестоящие органы предприятия в 
структуру его органов управления, а статья 57 ХК Укра-
ины и другие законодательные нормы не оговаривают 
включение соответствующих сведений в учредитель-
ные документы предприятия. Понятие вышестоящего 
и нижестоящего хозяйственного органа разработано со-
ветской наукой хозяйственного права применительно к 
условиям государственной собственности на средства 
производства и планового ведения народного хозяйства 
[9, c.601-608; 2, с.85-108; 1, с.118-140; 10, с.41-75 и др.]. 
В условиях децентрализованной, рыночной экономики 
соответствующее законодательство требует развития 
с перемещением центра тяжести на предприятие, т.е. 
исходя из его, как правило, неограниченного права на 
формирование обособленных структурных подразделе-
ний и вступление в объединения предприятий.

Проблема общей или специальной правоспособ-
ности сформировалась применительно к сфере хозяйст-
венно-производственных договорных отношений.

Зарубежная и отечественная доктрина связыва-
ют понятия общей и специальной правоспособности 
с предпринимательской деятельностью юридических 
лиц. В анализе зарубежного опыта отмечается, что для 
периода промышленного капитализма характерной 
была специальная правоспособность. Ею до настоя-
щего времени обладают предприятия, деятельность ко-
торых не направлена на извлечение прибыли. Позднее 
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основной тенденцией стала легализация общей право-
способности предпринимательских структур. Отход от 
принципа ultra vires и легализация общей правоспособ-
ности корпорации закреплен в Законе о предпринима-
тельских корпорациях США. В Западной Европе су-
дебная практика и доктрина также исходят из того, что 
цель предусмотренная в уставе, имеет значение лишь 
для внутренних отношений. Фактически на легализа-
цию общей правоспособности акционерных обществ 
направлена Директива Совета ЕС от 9 марта 1968 года, 
предусматривающая ответственность компании перед 
третьими лицами и за такие действия органов компа-
нии, которые выходят за рамки предусмотренных в 
уставе отношений [11, с.87-89].

Вместе с тем хозяйственная правоспособность 
предприятия подразумевает возможность участия пред-
приятия не только в хозяйственно-производственных, 
но и организационно-хозяйственных и внутрихозяй-
ственных отношениях и включает в качестве составля-
ющих хозяйственную правоспособность структурных 
подразделений. В этом случае вопрос правоспособно-
сти трансформируется в вопрос полной или неполной 
хозяйственной компетенции – ограниченной, внутри-
хозяйственной, смешанной – которая включает в себя 
специальную правоспособность в качестве структурно-
го элемента.

2. По субъектному составу правоотношений и ха-
рактеру опосредуемых ими прав и обязанностей. В за-
висимости от субъектного состава правоотношений мо-
жет быть выделена: (1) индивидуальная и коллективная 
(простая и сложная); (2) частная, публичная и смешан-
ная (частно-публичная) правосубъектность.

Современное законодательство Украины защи-
щает не только права граждан, но и права коллек-
тивов, например, глава 10 ХК Украины определяет 
организационно-правовые формы предприятий кол-
лективной собственности. Соответственно, по субстан-
циональной характеристике носителей хозяйственной 
правосубъектности она классифицируется на индиви-
дуальную и коллективную. В свою очередь, коллектив-
ная правосубъектность может быть простая и сложная. 
Простая коллективная правосубъектность представляет 
собой совокупную правосубъектность индивидов и/
или коллективов. Совокупность индивидов и/или кол-
лективов, образующих новую функциональную систе-
му, представляет собой сложный коллектив – носитель 
сложной коллективной правосубъектности. В качестве 
примера можно привести граждан-акционеров в каче-
стве носителей индивидуальной правосубъектности, 
общего собрания акционеров в качестве носителя про-
стой коллективной правосубъектности и акционерного 
общества как носителя сложной коллективной право-
субъектности.

Анализ видовой функциональной структуры хо-
зяйственной правосубъектности предприятий как сово-
купности их позитивных прав и обязанностей позволяет 
классифицировать ее в зависимости от сторон правоот-
ношения и характера опосредуемых ими прав и обязан-
ностей на частную, публичную и смешанную (частно-

публичную). Ее характеристика зависит от определе-
ния носителей правосубъектности соответственно как 
частных, публичных или частно-публичных, с которы-
ми предприятие вступает в правоотношения, и самого 
предприятия как стороны отношений.

Частные субъекты хозяйственного права (частные 
индивиды и коллективы с ограниченным, закрытым 
кругом участников, например, отдельные граждане или 
семьи, ведущие домашние хозяйства, крестьянские хо-
зяйства и т.п.) обладают частной хозяйственной право-
субъектностью, являются носителями частных хозяй-
ственных прав и обязанностей (объективных и субъ-
ективных) – правом частной собственности, правом на 
занятие предпринимательской деятельностью и т.д., в 
т.ч. право вступать в частные и частно-публичные пра-
воотношения.

Публичные субъекты хозяйственного права (народ, 
территориальные громады, уполномоченные органы 
государственной власти или местного самоуправле-
ния, общественные организации и другие обществен-
ные структуры с неограниченным, открытым кругом 
участников) обладают публичной хозяйственной пра-
восубъектностью, являются носителями публичных 
хозяйственных прав и обязанностей, включая полно-
мочие вступать в публичные правоотношения с дру-
гими публичными субъектами хозяйственного права, 
или частно-публичные правоотношения с частными и 
частно-публичными субъектами хозяйственного права. 
В качестве примера публичных прав можно привести 
объективное право территориальной громады самосто-
ятельно решать вопросы местного значения в пределах 
Конституции и законов Украины (ст.140 Конституции 
Украины), субъективное право на имя (географическое 
обозначение) и его защиту. Так, согласно ст.160 ХК 
Украины право на использование географического обо-
значения имеют субъекты хозяйствования, производя-
щие товары или предоставляющие услуги, относитель-
но которых осуществлена государственная регистрация 
соответствующего географического обозначения. Из-
делия иностранного происхождения или в установлен-
ных законодательством случаях их упаковка, а также 
изделия отечественного производства или их упаков-
ка, предназначенные для экспорта, должны содержать 
информацию о стране их происхождения (ст.161 ХК 
Украины)). Тем самым гарантируется правовая охрана 
имени той или иной территориальной громады или на-
рода в целом.

Частно-публичная хозяйственная правосубъект-
ность может быть двух видов: правосубъектность про-
изводных хозяйственных структур, в т.ч. предприятий 
с правами юридического лица (государственных, част-
ных предприятий, акционерных обществ и др.) и без 
прав юридического лица (филиалов, партнерств).

Производные субъекты хозяйственного права, 
учреждаемые частными и/или публичными субъекта-
ми хозяйственного права (промышленные, торговые 
предприятия, страховые, банковские организации, 
иные субъекты хоздеятельности, в т.ч. их филиалы, а 
также партнерства) обладают частно-публичной хо-
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режимі діалогу з комп‘ютером. Технічною основою 
АРМ частіше всього є сучасні комп‘ютери і периферій-
ні пристрої до нього. Основою інформаційного забезпе-
чення АРМ керівника служби діловодства є бази даних, 
що вміщують нормативно-довідкову інформацію, яка є 
необхідною для виконання роботи на даному робочому 
місті.

Розробка АРМ керівника служби діловодства на 
основі ПК дає змогу перейти до впровадження інфор-
маційних систем забезпечення управлінських рішень. 
На початковому етапі формується мінімум вимог до 
системи, потім, по мірі накопичування досвіду, керів-
ник служби діловодства сам доповнює свою інформа-
ційну систему.

Як правило, вимогами керівника служби діловод-
ства до інформаційної системи є:

 - систематизоване зберігання інформації;
 - швидкий пошук інформації;
 - регулярне забезпечення інформації та її корегу-
вання;

 - статистична обробка даних для виявлення тен-
денцій і прогнозу;

 - доступ до даних інших комп‘ютерів.
Для рішення вказаних задач необхідні спеціальне 

операційне середовище, пакети прикладних програм, в 
т.ч. управління базою даних, складання таблиць та їх 
розрахунків, побудова графіків і діаграм, обробка тек-
сту, статистика та інше.

До основних задач управлінського персоналу, які 
вирішуються за допомогою АРМ, можна віднести на-
ступні:

 - отримання довідок про основні показники, 
що характеризують поточний стан діяльності 
об‘єкту управління;

 - аналіз роботи об‘єкту управління та виявлення 
відхилень від плану (тих, що наступають або очі-
куваних), які відносяться до компетенції керівни-
ків служби діловодства, керівників установи;

 - інформаційна підтримка процесу ліквідації від-
хилень від плану: виявлення причин і винуватців 
відхилень, пропозиції рішень в типових ситуаці-
ях, моделювання роботи об’єкту управління у ви-
падку прийняття конкретного рішення тощо;

 - збір інформації по прийманню управлінських 
рішень;

 - контроль за виконавчою дисципліною;
 - контроль за якістю управлінських рішень спів-
робітниками;

 - складання плану особистої роботи керівника з 
наступним нагадуванням термінів.

Впровадження АРМ управлінського персоналу по-
кращує роботу завдяки наукової обгрунтованості, комп-
лексності й оперативності управлінських рішень, зна-
чній економії часу. Робоче місце конкретного керівника 
має конкретні особливості, тому побудова АРМ потре-
бує активної участі самого користувача. 

Ще одним важливим кроком до підвищення управ-
лінського рівня служби діловодства є своєчасне підви-
щення кваліфікації її співробітників за різними видами 
своєї професійної діяльності. 

Висновки. Таким чином, з вище вкладеного матері-
алу можна зробити наступні висновки:

Вимоги до керівника служби діловодства:

а) ділові якості: професійні навички; високий рівень особистої організованості, відповідаль-
ності, ініціативності; вміння самостійно приймати управлінські рішення у межах своєї компе-
тенції; вміння зберігати службову таємницю; використовувати тільки перевірену та фактичну 
інформацію; правильно зберігати документацію; вміння володіти ситуацією щодо попереджен-
ня/усунення стресових/конфліктних ситуацій, прагнути до професійного росту тощо;

б) особисті якості: пунктуальність; чесність, вміння адаптуватися до певних умов/ситуацій; 
рівне ставлення до своїх підлеглих; бути комунікабельним, доброзичливим, врівноваженим, 
гнучким тощо. 

Вимоги до персоналу служби діловодства:

а) ділові якості: бути здатними для сприйняття нововведень; брати участь у колективній роботі; 
володіти професійними знаннями та навичками; мати достатній рівень особистої організованос-
ті, відповідальності, ініціативності; вміння самостійно приймати управлінські рішення у меж-
ах своєї компетенції без додаткових вказівок керівника служби діловодства; вміння зберігати 
службову таємницю; чітко додержуватися правил внутрішнього розпорядку і виконувати свої 
посадові обов’язки; проявляти активність та ініціативність в роботі, використовувати сучасні 
методи роботи з інформацією тощо;

б) особисті якості: вміння адаптуватися до певних умов/ситуацій; доброзичливе ставлення до 
своїх співробітників, бути комунікабельним, врівноваженим, бережливим тощо. 
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Рис. 2. Групи вимог до керівника та співробітників служби діловодства установи виконання покарань 
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Необхідно відмітити певні особливості вище зга-
даних складових системи діловодства установи:

 - по-перше, швидкість рукописного складання 
чернетки документу (частина процесу докумен-
тування) у 80 разів менша за швидкість мислен-
ня і в 20-25 разів – за звичайну швидкість мови; 
тому слід враховувати, що допоміжні операції в 
роботі з документами (процес фіксації думки на 
папері, запис різних відомостей, арифметичні 
підрахунки, друкування, звірення, виправлен-
ня, збирання підписів, погодження, візування, 
затвердження, візування, затвердження) перева-
жають над формуванням інформації, яку перед-
бачається перетворити в документ; це поясню-
ється недосконалістю документування, неста-
чею технічних засобів роботи з документами;

 - по-друге, в організації роботи з документами 
важливе значення має підвищення оперативнос-
ті проходження документів по стадіях управлін-
ського процесу і зменшення витрат праці і часу 
на даний вид роботи; від 30 – 60 % свого робо-
чого часу спеціалісти витрачають на виконання 
роботи з документами. Отже, організація роботи 
з документами повинна бути сурово підпорядко-
вана принципу ділової необхідності та врахову-
вати принцип паралельності, тобто одночасного 
виконання операцій з кількома копіями доку-
ментів;

 - по-третє, обсяг документообігу визначається 
кількістю вхідних/вихідних та внутрішніх доку-
ментів за певний період часу; тому ефективність 
документообігу характеризується показником 
швидкості документообігу, який залежить від 
якості документаційного обслуговування апара-
ту управління в цілому та від системи повної/
часткової організації діловодства. Отже, доціль-
но розробляти схеми проходження і опрацьову-
вання основних видів документів, які повинні 
ґрунтуватись на принципі однократної реєстра-
ції документів і децентралізації відповідності 
при виконання управлінських функцій. В уста-
нові слід чітко визначати відповідальність керів-
ників і спеціалістів різного рівня за розв’язання 
певних питань, що дасть змогу передавати до-
кумент безпосередньо виконавцеві, який відпо-
відає за його розв‘язання, уникнути дублювання 
операцій з документами.

Процес зростання інформації, що пов‘язана з різ-
ними документам складності й характеру, відбувається 
постійно. Це пов‘язано насамперед із зміною характе-
ру факторів впливу на організаційну діяльність різних 
установ, серед яких найбільшу вагу мають соціально-
політичні, соціально-економічні, соціокультурні, соціо-
екологічні та інші, які діляться на дві основні групи 
зовнішні та внутрішні фактори впливу. До 1989 року 
вдосконаленню документування й документаційного 
забезпечення сприяло впровадження в практичну діяль-
ність Єдиної державної системи діловодства (ЄДСД), 
яка потім була доопрацьована згідно вимог сучаснос-

ті менеджменту різних установ, в тому числі виконан-
ня покарань, і був прийнятий стандарт ДСТУ 4163-
2003 „Державна уніфікована система організаційно-
розпорядчої документації. Вимоги до оформлення до-
кументів”. Цей стандарт разом із новою „Інструкцією з 
діловодства в органах, установах виконання покарань, 
слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної 
кримінально-виконавчої служби України” (затвердже-
на Наказом ДДУПВП від 23.11.2007 року № 305 – далі 
Інструкція) встановили вимоги до оформлення доку-
ментів, певні правила документального забезпечення 
режимно-секретної роботи та архівної справи, що в 
певній мірі сприяє вдосконаленню системи діловодства.

Згідно Інструкції документування управлінської 
діяльності полягає у фіксації за встановленими прави-
лами на паперових або магнітних носіях управлінських 
дій, передавання, зберігання і використання інформації 
протягом певного часу або постійно [1, с.180].

До певних особливостей всієї системи документу-
вання управлінської діяльності в установах виконання 
покарань можна віднести наступні:

 - визначений конкретний комплекс документів, 
передбачений номенклатурою справ;

 - управлінська діяльність здійснюється шляхом 
видання наказів (спільних наказів у разі взаєм-
ного інтересу різних за компетенцією установ), 
що визначається відповідними актами діючого 
законодавства України;

 - приймання, розгляд і реєстрація документів 
здійснюється вище згаданої Інструкції.

Згідно даної Інструкції документування, як окре-
мий етап системи діловодства установи, та організа-
ція системи діловодства в цілому установи виконання 
покарань складається з наступних етапів: приймання, 
обробка, розгляд документів, їх реєстрація, виконан-
ня, здійснення контролю та обліку документообігу. 
Інструкцією передбачені більш досконалі порядок об-
роблення та відправлення вихідної документації, поря-
док підготовки та оформлення документів, здійснення 
контролю за виконанням документів та облік їх обсягу. 
Однак, система діловодства діє за рахунок праці персо-
налу, який задіяний майже на всіх етапах реалізації її 
функцій і завдань. Тому має сенс підвищити вимоги до 
працівників системи діловодства установи виконання 
покарань. З нашої точки зору, всі вимоги до персона-
лу служби діловодства можна поділити на певні групи 
(рис. 2). Для полегшення діяльності персоналу служби 
діловодства, а також підвищення ефективності її робо-
ти в цілому необхідно вдосконалювати діловодні про-
цеси за рахунок оснащення сучасним обладнанням, 
створення автоматизованих робочих місць (АРМ), за-
безпечення локальними обчислювальними мережами 
на базі персональних комп‘ютерів (ПК).

З позицій сучасного менеджменту одним з сучас-
них технічних засобів, що сприяють вдосконаленню 
умов праці, є АРМ – програмно-технічний комплекс. 
Він включає технічні та програмні засоби, інформа-
ційне і методичне забезпечення для вирішення задач 
користувача безпосередньо на його робочому місті в 
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зяйственной правосубъектностью и могут выступать 
одновременно носителями и частной, и публичной 
правосубъектности, т.е. и частных хозяйственных прав 
и обязанностей (например, права индивидуальной или 
коллективной частной собственности), и публичных 
хозяйственных прав и обязанностей (права участия в 
организационно-хозяйственных отношениях с уполно-
моченными органами высшей государственной власти 
или органами местного самоуправления по планиро-
ванию, прогнозированию хозяйственной деятельно-
сти в сфере общественного производства и т.д.; права 
участия в формировании органов публичной власти 
– органов торгово-промышленных палат, в перспекти-
ве – хозяйственных судов и др. (более подробно будет 
в следующем разделе). При этом частная и публичная 
правосубъектность предприятия как грани единой кате-
гории находятся в диалектическом единстве, взаимодо-
полняют и уравновешивают друг друга.

В цивилистической литературе принято различать 
частное и публичное право и признавать предприятие 
как юридическое лицо субъектом частного или публич-
ного права. Такой подход является неоправданным по 
той причине, что сфера общественного производства 
является частно-публичной сферой, и хозяйственная 
правосубъектность предприятия в зависимости от вида 
предприятия может быть сбалансированной частной 
(частнохозяйственной), публичной (публичнохозяй-
ственной) или смешанной (частно-публичной) право-
субъектностью.

3. По соотношению нормативного регулирования 
и правореализации. По данному критерию хозяйствен-
ная правосубъектность классифицируется на потенци-
альную и реальную, а также реальную и формальную 
правосубъектность.

Хозяйственная правосубъектность может прояв-
ляться в двух диалектически взаимосвязанных видах – 
как потенциальная и как реальная правосубъектность. 
Хозяйственные права и обязанности, установленные за-
конодательством, до момента их практического исполь-
зования сохраняют сугубо потенциальный характер. Те 
или иные законодательные нормы не всегда востребу-
ются на практике («неработающие» законодательные 
нормы называют «холостым законодательством»). В 
процессе правореализации потенциальные права и обя-
занности преобразуются в реальные. Реальная хозяй-
ственная правосубъектность образуется в результате 
реализации потенциальной хозяйственной правосубъ-
ектности и субъективных хозяйственных прав и обязан-
ностей реальными субъектами хозяйственного права 
(ОАО «Норд» и т.п.). Реальная хозяйственная право-
субъектность включает в себя не только статусные пра-
ва и обязанности, установленные законодательством, 
но и субъективные хозяйственные права и обязанности, 
как статусные, так и текущие.

Если реальная правосубъектность возникает лишь 
в случае использования хозяйственных прав и обязан-
ностей субъектами хозяйственного права, т.е. в про-
цессе правореализации, то разрабатываемые на зако-
нодательном уровне организационно-правовые формы 

являются не более чем шаблонами, предлагаемыми 
для использования на практике, т.е. потенциальными 
организационно-правовыми формами.

Реальные организационно-правовые формы созда-
ются непосредственно субъектами хозяйственного пра-
ва с учетом требований законодательства.

Реальная хозяйственная правосубъектность, скла-
дывающаяся в процессе правореализации, включает в 
себя как закрепленные в правовых нормах формальные 
(статусные) права и обязанности, реализуемые на прак-
тике, так и текущие права и обязанности, возникающие 
на их основе. Таким образом, реальная правосубъект-
ность включает в себя в качестве подвида формальную 
правосубъектность, которая придает содержанию ре-
альной хозяйственной правосубъектности необходи-
мую форму.

Органическая связь и взаимопроникновение со-
держания и формы не должны давать повод для их 
смешения. Если содержание хозяйственной правосубъ-
ектности составляют все права и обязанности субъекта 
хозяйственного права (статусные и текущие), то ее фор-
ма отождествляется лишь с правами и обязанностями, 
определяющими форму – формальными правами и обя-
занностями. Они опосредуют устойчивые внутренние 
и внешние организационно-хозяйственные отношения, 
имеют статичный характер – являются соответственно 
внутрихозяйственными или общеобязательными ста-
тусными правами и обязанностями, устанавливаемыми 
на относительно длительное время. Форма во внутрен-
нем выражении определяет структуру внутренних от-
ношений субъекта хозяйственного права, во внешнем 
выражении – структуру его внешних отношений. На-
пример, организационно-правовая форма казенного 
предприятия предполагает право оперативного управ-
ления закрепленным за предприятием имуществом, т.е. 
казенное предприятие не имеет права по собственному 
усмотрению распоряжаться им, вступая во внешние от-
ношения. Вместе с тем права использования данного 
имущества в производственном процессе (во внутрен-
них отношениях) не ограничены.

На основе вышеизложенного структурно-функцио-
нальная классификация хозяйственной правосубъект-
ности предприятий выглядит следующим образом:

по характеру обеспечиваемых хозяйственных 
функций – хозяйственно-производственная, организа-
ционно-хозяйственная, внутрихозяйственная;

по объему хозяйственной компетенции – полная 
(охватывает все три группы отношений – хозяйственно-
производственные, организационно-хозяйственные, 
внутрихозяйственные, предполагает общую правоспо-
собность во внешних хозяйственно-производственных 
отношениях); неполная: (1) ограниченная (предусма-
тривает возможность вступления во все виды внешних 
отношений, за некоторыми определенными в установ-
ленном порядке ограничениями, предполагает специ-
альную правоспособность во внешних хозяйственно-
производственных отношениях); (2) внутрихозяйствен-
ная (не содержит правовых возможностей вступления 
во внешние отношения); (3) смешанная (предоставляет 
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такие возможности только на внешние организационно-
хозяйственные отношения;

по сфере действия – (1) внутренняя и внешняя, каж-
дая из которых может выступать как организационно-
хозяйственная и хозяйственно-производственная; (2) 
общехозяйственная и локальная, где первая подразуме-
вает общеобязательный характер прав и обязанностей 
предприятий, вторая – локальную сферу их действия;

по субъектному составу правоотношений и харак-
теру опосредуемых ими прав и обязанностей – индиви-
дуальная и коллективная, частная, публичная, частно-
публичная.

Содержание реальной хозяйственной правосубъ-
ектности является результатом диалектического разви-
тия потенциальной правосубъектности, с другой сторо-
ны, предпосылкой ее преобразования.

Вышеприведенная структурно-функциональная 
клас си фикация хозяйственной правосубъектности пред-
приятий позволяет определить ее соотношение с такими 
понятиями, как организационно-правовая форма и пра-
вовой институт. Для этого необходимо различать понятия 
потенциальной и реальной организационно-правовой 
формы, видеть их роль и значение в сбалансировании 
частных и публичных интересов и формировании эко-
номически эффективных устойчивых правоотношений.

Определяемые на общегосударственном уровне 
потенциальные организационно-правовые формы хо-
зяйствования начали появляться в 19 веке, когда обще-
ственная потребность в концентрации капитала и про-
изводства обусловила появление хозяйственных орга-
низаций с ограниченной ответственностью их учре-
дителей, а переход от разрешительного к явочному по-
рядку их создания обусловил выработку законодателем 
сбалансированных потенциальных организационно-
правовых форм, предлагаемых предпринимателям для 
использования на началах свободного выбора.

Индивиды и коллективы, намеренные осущест-
влять хозяйственную деятельность в сфере обще-
ственного производства, имеют равное право выбора 
предусмотренных законодательством потенциальных 
организационно-правовых форм хозяйствования. В ре-
зультате реализации данного права (государственной 
регистрации в той или иной организационно-правовой 
форме) у зарегистрированного субъекта возникают пра-
ва и обязанности, предусмотренные законом для дан-
ной организационно-правовой формы хозяйствования. 
Дополнительно в рамках гарантированной ст. 42 Кон-
ституции свободы предпринимательской деятельности 
в учредительных документах могут быть закреплены 
субъективные права и обязанности субъекта хозяйство-
вания, предусмотренные его учредителями. В результа-
те создается определенная реальная организационно-
правовая форма, обеспечивающая выполнение воз-
ложенных на созданную хозяйственную организацию 
функций – правовой институт.

Категория организационно-правовой формы пред-
приятия имеет двойственный характер: с одной сто-
роны, она является организационно-правовой формой 
хозяйствования участников хозяйственных отношений 

с предприятием, с другой стороны, организационно-
правовой формой самого предприятия как самостоя-
тельного субъекта хозяйствования.

Цивилистические попытки навязать хозяйственной 
практике исчерпывающий перечень организационно-
правовых форм хозяйствования с упрощением их переч-
ня до определенных в ЦК Украины т.н. организационно-
правовых форм юридических лиц – хозяйственных об-
ществ, учреждений и некоторых иных видов – является 
необоснованным. Сомнение должно было бы вызвать 
уже дублирование в цивилистической литературе по-
нятий организационно-правовая форма и вид юридиче-
ского лица, а дублирование означает, что нужно остано-
виться на одном из них (по принципу упрощения). Но 
в реальной жизни ни вид, ни организационно-правовая 
форма как понятия не могут быть сняты со счетов – 
каждое из них имеет свое предназначение. Виды субъ-
ектов хозяйствования отражают их вспомогательную 
классификацию для нужд систематизации правового 
регулирования. Классификация субъектов хозяйство-
вания на виды производится как по организационно-
правовым формам, так и по тем или иным признакам 
различных организационно-правовых форм субъектов 
хозяйствования (по форме собственности – частные, 
государственные, коммунальные предприятия и др.), по 
характеру хозяйственной деятельности (субъекты пред-
принимательской или некоммерческой деятельности), 
по функциональному назначению (страховые компа-
нии, банки, железные дороги и т.д.). Возможны иные 
классификации в зависимости от потребностей.

Стремиться установить предназначенный на все 
времена исчерпывающий перечень частноправовых 
организационно-правовых форм – значит стремиться 
навязать современной сверхдинамичной жизни по-
римски статичный взгляд на вещи. Организационно-
правовые формы субъектов хозяйствования как устой-
чивые совокупности частных и публичных формаль-
ных (статусных) прав более богаты и разнообразны, так 
как, во-первых, обогащены задействованными в них со-
гласованными публичными интересами, во-вторых, по-
скольку функциональны в своей основе, они возникают 
и развиваются вместе с возникновением и развитием 
общественно полезных функций, вместе с исчезновени-
ем или трансформацией последних исчезают или транс-
формируются в обслуживающие их организационно-
правовые формы. Так исчезли относительно эффек-
тивные для своего времени организационно-правовые 
формы совнархозов, производственных объединений, 
промышленных объединений, централизованно управ-
ляемых государственных предприятий и т.д. С перехо-
дом к рыночным условиям хозяйствования зародились 
новые организационно-правовые формы.

В современных условиях организационно-
правовые формы предприятий могут быть:

частно-публичные (частные предприятия, пред-
приятия коллективной формы собственности, объеди-
нения предприятий и т.п.) и публичные (государствен-
ные и коммунальные предприятия и т.п.) или смешан-
ные;
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СИСТЕМИ ДІЛОВОСТВА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
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дисциплін Чернігівського юридичного коледжу ДДУ ПВП

Актуальність теми дослідження. Правильна організація роботи з документами в установах виконання покарань полягає 
у створенні умов, що забезпечують зберігання необхідної документальної інформації, її швидкий пошук, оперативність пере-
міщення і виконання. В роботі виділені найбільш значимі чинники, які забезпечують умови для всіх видів робіт з документами 
з моменту складання чи отримання до знищення чи передачі в архів.

Ключові слова: діловодство, документ, документообіг.

Актуальность темы исследования. Правильная организация работы с документами в учреждениях исполнения нака-
зания заключается в создании условий, которые обеспечивают сохранение необходимой документальной информации, ее 
быстрый поиск, оперативность перемещения и исполнения. В работе выделены наиболее значимые факторы, которые обес-
печивают условия для всех видом работ с документами с момента составления или получения к уничтожению или передачи 
в архив.

Ключевые слова: деловодство, документ, документооборот.

The proper work with documents in correctional institutions means providing conditions for Keeping necessary documents 
information, its fast search, quick transportation and fulfi llment. The article shows the most meaningful ways which provide the 
conditions for all kinds of work with documents from the moment of their making out or receiving till the moment of their annihilation 
or handing over to the achives.

Keywords: documents Keeping, a document, document circulation.
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роботи з документами документообіг

ДІЛОВОДСТВО

Рис. 1. Складові системи діловодства в будь-якій установі

Актуальність проблеми дослідження. Проблемі 
формування системи діловодства присвячено багато 
праць як закордонних так і вітчизняних вчених (Ло-
бода В.В., Шевчук С.В., Щербатюк Г.Ф.). Організація 
діловодства істото впливає на оперативність, економіч-
ність і надійність функціонування апарату управління 
в органах, установах виконання покарань, слідчих ізо-
ляторах і навчальних закладах Державної кримінально-
виконавчої служби України, а також на їх організаційну 
культуру. Якщо процес діловодства поставлений раці-
онально, фахівці й керівники вивільняються від вико-
нання невластивих їм функцій, підвищується резуль-
тативність їх праці, скорочуються витрати, пов‘язані з 
функціонуванням апарату управління. Саме тому про-
блеми вдосконалення організації системи діловодства є 
актуальними на теперішній час.

Метою даної роботи було розробити поради по 
вдосконаленню організації системи діловодства уста-
нов виконання покарань.

Для оптимального вирішення службових завдань, 
осягнення високих результатів у роботі працівників 
установ покарань необхідно мати логічно обґрунтова-
ну, докладно сформовану систему вимог до професій-
ної діяльності служби діловодства, яка є самостійним 
підрозділом установи і підпорядковується її керівнику, 
який і здійснює загальне керівництво організацією ді-
ловодства. Діловодство – це діяльність, що являє собою 
повний цикл опрацювання та руху документів з момен-
ту їх створення/одержання до завершення виконання 
і відправлення; одночасно є частиною комунікаційно-
го процесу управління установи управління покарань 
[2,3]. Складові системи діловодства наведені на рис. 1.
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Так, у випадку вчинення злочину супроти представника 
правоохоронної системи, у зв`язку із виконанням по-
кладених на нього повноважень, відповідальність на-
ставала як за злочин проти особи, або ж, у кращому ви-
падку як за злочин спрямований супроти представника 
влади. Проте, з кожним наступним прийняттям закону 
про кримінальну відповідальність з`являється узгодже-

на система кримінально-правових норм, що передба-
чають покарання за злочини вчинені в правоохоронній 
сфері. Усе це свідчить про можливість систематизації 
кримінально-правових норм, що передбачають відпо-
відальність за злочини проти працівників правоохорон-
них органів в сучасній Ураїні, в окрему групу або ж ви-
ділити їх у розділ.
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простые (частное, коллективное, государственное, 
коммунальное предприятие и т.п.) и сложные (объеди-
нения предприятий, страховые компании, банки и т.п. 
организации, организационно-правовые формы кото-
рых сочетают, например, общий правовой статус хо-
зяйственного общества и специальный правовой статус 
банковской или иной специализированной хозяйствен-
ной организации);

общехозяйственные, т.е. участвующие в общехо-
зяйственных правоотношениях (все вышеперечислен-
ные и т.п.), и локальные, функционирующие на локаль-
ном уровне (структурные подразделения хозяйствен-
ных организаций и др.).

В перспективе целесообразно обогащение органи-
за ционно-правовых форм в зависимости от размера 
предприятия, согласно предусмотренной ХК Украины 
классификации хозяйственных организаций на круп-
ные, средние и малые (ст. 63 ХК Украины). Повы-
шенная общественная значимость деятельности круп-
ных предприятий сказывается сужением внутренней 
организационно-хозяйственной свободы. К примеру, 
корпоративная организация акционерных обществ мак-
симально урегулирована законом, более того, перспек-
тивное значение имеет наращивание императивного 
регулирования путем законодательных гарантий уча-
стия трудовых коллективов в управлении крупными ак-
ционерными обществами, что должно способствовать 
повышению эффективности их деятельности и проч. 
(более подробно будет в следующем разделе).

Из вышеизложенного относительно соотношения 
понятий организационно-правовой формы, правового 
института и хозяйственной правосубъектности можно 
сделать следующие выводы.

Организационно-правовая форма как устойчивая 
совокупность частных и публичных формальных (ста-
тусных) прав предприятия может быть потенциальная 
(предусмотренная хозяйственным законодательством) 
и реальная (реализованная на практике).

Правовой институт предприятия – это реальная 
организационно-правовая форма, закрепленная в учре-
дительном договоре о создании и деятельности конкрет-
ного предприятия. Задачей законодателя является раз-
работка сбалансированных организационно-правовых 
форм, что является необходимой предпосылкой станов-
ления сбалансированных правовых институтов и по-
вышения уровня их легитимности. Задачей учредителя 
является отражение необходимых для достижения по-
ставленных целей не запрещенных законодательством 
норм внутрихозяйственного регулирования в учреди-
тельных документах для сбалансирования своих инте-
ресов с другими частными и публичными интересами.

Хозяйственная правосубъектность включает в себя 
оба эти понятия (организационно-правовой формы и 
правового института, а дополнительно также текущие 
права и обязанности, возникающие на их основе.

Таким образом, в структуре категории хозяй-
ственной правосубъектности как реального право-
вого явления центральное место занимает категория 
правового института, который формируется на основе 
организационно-правовой формы, предусмотренной 
законодательством.

Перспективным направлением дальнейших иссле-
дований является исследование проблем хозяйственной 
правосубъектности предприятий, а также других про-
блем хозяйственного права с позиций правового инсти-
туционного подхода.
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Запрошуємо Вас до співробітництва з «Науковим вісником Ужгородського на ціо  наль ного університету. 
Серія Право». 

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ:

За га ль ні ви мо ги 
На у ко ві стат ті, від по ві д но до по ста но ви Пре зи дії Ви щої ате с та цій ної ко мі сії Укра ї ни № 7 05/1 від 15 сі ч ня 
2003 р. «Про під ви щен ня ви мог до фа хо вих ви дань, вне се них до пе ре лі ків ВАК Укра ї ни», ма ють мі с ти ти та кі 
не об хід ні еле ме н ти:
– по ста но в ку про бле ми у за га ль но му ви гля ді та її зв’я зок із ва ж ли ви ми на у кови ми чи прак ти ч ни ми за вдан-

ня ми; 
– ана ліз остан ніх до слі джень і пу б лі ка цій, в яких за по ча т ко ва но роз в’я зан ня да ної про б ле ми і на які спи ра-

єть ся ав тор, ви ді лен ня не ви рі ше них ра ні ше ча с тин за га ль ної про бле ми, ко т рим при свя чу єть ся озна че на 
стат тя; 

– фо р му лю ван ня ці лей стат ті (по ста но в ка за вдан ня); 
– ви клад ос но в но го ма те рі а лу до слі джен ня з по вним обґрунтуванням отри ма них на у ко вих ре зуль татів; 
– ви сно в ки з да но го до слі джен ня і пе р с пе к ти ви по да ль ших роз ві док у да но му на пря м ку;
– анотація та ключові слова українською, російською та англійською мовами;
– переклад назви статті англійською мовою.

Тех ні ч ні ви мо ги:
– ру ко пис по ви нен бу ти під пи са ний ав то ром (спів ав то ра ми);
– об сяг стат ті — не бі ль ше 12, а ре це н зії — не бі ль ше 4 ма ши но пи с них сто рі нок че рез 1,5 ін тер ва лу, шрифт 

14 го ке г ля;
– по си лан ня на дже ре ла ро би ти по те к с ту у ква д ра т них ду ж ках із за зна чен ням но ме рів сто рі нок від по ві д но 

дже ре ла. На при клад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];
– спи сок лі те ра ту ри по да єть ся на при кі н ці стат ті в по ряд ку зга ду ван ня дже рел згі д но з біб ліо гра фі ч ним Де-

р ж с та н да р том.

До ма те рі а лів про си мо до да ва ти:
– ди с ке ту з від по ві д ним те к с том у фо р ма ті Word;
– ін фо р ма цій ну до ві д ку із за зна чен ням та ких да них про ав то ра (спів ав то рів): прі зви ще, ім’я, по ба ть ко ві 

(по вні с тю), на у ко вий сту пінь, вче не зван ня, на у ко ва спе ці а ль ність, мі с це ро бо ти і по са да, по што ва ад ре са 
(вклю ча ю чи ін декс) і ко н та к т ний те ле фон;

– для ас пі ра н тів, ад’ю н к тів і здо бу ва чів – ре ко ме н да цію на у ко во го ке рі в ни ка чи ре це н зію осо би, яка має на-
у ко вий сту пінь за спе ці а ль ні с тю, що від по ві дає пред ме ту до слі джен ня, та/або ви тяг з про то ко лу за сі дан ня 
від по ві д ної ка фе д ри (від ді лу) з ре ко ме н да ці єю про дру ку ван ня стат ті;

– при на дан ні ре це н зій – один при мі р ник від по ві д но го ви дан ня.

Мо ва пу б лі ка цій: укра ї н сь ка, ро сій сь ка, ан г лій сь ка.

Ре да к ція за ли шає за со бою пра во на ре це н зу ван ня, ре да гу ван ня, ско ро чен ня і від хи   лен ня ста тей. За 
до сто ві р ність фа к тів, ста ти с ти ч них да них та ін шої ін фо р ма ції від по ві да ль ність не се ав то р.
Пе ре друк ма те рі а лів Ві с ни ка до зво ля єть ся тіль ки з до зво лу ав то ра і ре да к ці ї.

Ре да к цій ний збір – 35 грн. за одну сторінку друкованого тексту.
З пи тань опу б лі ку ван ня та опла ти зве р та ти ся до ре да к ці ї.

Ад ре са ре да к ції:  88000, м. Ужго род, вул. Ка пі ту ль на, 26, к. № 8.
(ка фе д ра кон сти ту цій но го пра ва та по рі в ня ль но го 
пра во знав с т ва юри ди ч но го фа ку ль те ту УжНУ) 

Тел:   8 (03122) 3 37 38,   8-050-664-79-86,   8-050-966-42-80
belov_dimon@yahoo.com

Ре д ко ле гія




