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ВПЛИВ АСИМЕТРІї ІНФОРМАЦІї  
НА ЯКІСТь МЕДИЧНИх ПОСЛУГ1

Проаналізована одна зі специфічних недосконалостей ринку медичних послуг — 
асиметрія інформації про якість цих послуг, її вплив на результативність лікування 
або полегшення страждань хворих людей. Запропоновані рекомендації щодо змен-
шення наслідків інформаційної асиметрії.

Ключові слова: охорона здоров’я, асиметрія інформації, якість медичних послуг.

JEL Classification: D82, I11.

Постановка проблеми. Удосконалення якості медичних послуг та поліп-
шення здоров’я й тривалості життя громадян України є метою реформування 
охорони здоров’я. Це тривалий і вкрай необхідний процес, бо людський ка-
пітал є головним чинником сучасної модернізації суспільства. Якісне здоров’я 
надає безпеку та свободу людині, забезпечує тривале активне життя і створює 

1 роботу виконано в межах цільової комплексної програми «Соціально-економічна модернізація 
України та формування інноваційної моделі розвитку» (№ державної реєстрації 0111u000961) та фун-
даментального дослідження «Науково-теоретичні проблеми формування, розвитку та інституційної 
побудови правової економіки в Україні» за рахунок видатків державного бюджету (№ державної реє-
страції 0115U000326).
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передумови для ефективного виробництва. Проте у доповіді Програми роз-
витку ооН про стан людського розвитку за 2013 р. Україна посідає лише 83 
місце зі 187 країн. Якість медичних послуг є також детермінантою їх конку-
рентоспроможності, зокрема на глобальному ринку, що сприяє їх експорту та 
вирівнюванню платіжного балансу країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Комплексний аналіз якості ме-
дичних послуг (з позиції надавачів, споживачів медичних послуг, інвесторів 
і суспільства загалом) завжди цікавив теоретиків. Природно, що багато уваги 
приділяється клінічній якості або результативності власне лікування. А. А. Не-
взгода та о. А. Невзгода поєднують її з економічною доцільністю лікування [1]. 
Н. З. Мачуга розглядає цілісний ланцюг якості надання медичних послуг [2]. 
У нашому дослідженні ми беремо за основу певний аспект — якість послуги 
за оцінкою пацієнта. Це має значення і з гуманітарних позицій, і з традиційної 
економічної мети найповнішого задоволення потреб людини в умовах обмеже-
них ресурсів. Своєрідність цього аспекту спонукає враховувати особливе явище 
на ринку медичних послуг, а саме — асиметрію інформації про її якість.

Про асиметрію інформації з різною глибиною узагальнення пишуть пред-
ставники інституціоналізму, а також автори, які займаються економічними 
проблемами охорони здоров’я. До останніх належать У. браузер, Е. Клевер, 
Д. Перкінз, Т. райс, Дж. Стігліц, Е. Магуайр, Дж. Гендерсон, Г. Муні, Л. і. Якоб-
сон, і. М. шейман, С. В. шишкін та ін. однак вони обмежуються лише конста-
туванням факту інформаційної асиметрії на ринку медичних послуг, об’єктом 
вважають власне якість клінічної допомоги та її загальні обсяги. юристи теж 
торкаються цієї проблеми. Наприклад, З. Гладун розглядає «права пацієнта на 
одержання медичної інформації щодо стану свого здоров’я, перебігу і лікуван-
ня захворювання, захист цієї інформації від розголошення і збереження її у та-
ємниці», аналізуючи правові режими медичної допомоги [3]. Але далеко не всі 
автори аналізують наслідки інформаційної невідповідності, її вплив на стан 
здоров’я людей, зокрема в Україні. А це стримує вироблення ефективних реко-
мендацій щодо реформування системи охорони здоров’я.

Формулювання цілей. основною метою статті є аналіз асиметрії інфор-
мації на ринку медичних послуг, зокрема в Україні, та її вплив на соціально-
економічну та медичну якість цих послуг.

Виклад основного матеріалу. Асиметрія інформації на сучасному ринку 
медичних послуг означає, що створюється така ситуація, за якої одні учасни-
ки контрактних відносин володіють більшою часткою інформації, ніж інші. 
Контракти можуть бути формалізовані (письмові) або шляхом мовчазної 
угоди. частіше за все існує ситуація, коли додаткові вигоди отримують нада-
вачі медичних послуг, а їх споживачі, тобто пацієнти, є стороною, яка зазнає 
обмеження прав на інформацію про зміст і якість лікування.
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При цьому існує два різновиди асиметрії інформації. Це обумовлено самою 
структурою медичної послуги. З одного боку, її можна розглядати як корисний 
ефект у вигляді відновлення здоров’я чи полегшення страждань хворого, 
тобто як безпосередньо медичну допомогу. З другого — як корисний ефект 
іншого роду, що задовольняє вибір пацієнтів щодо певного сервісу, наприклад, 
доступність лікування, рівень сервісу (наявність окремої палати, душу, теле-
фону), відсутність черги, повноцінне й доступне харчування, належний кон-
такт зі страховою компанією тощо. В цьому разі йдеться про якість медичної 
послуги в соціально-економічному сенсі, а не про суто клінічну допомогу. 
Зазначений аспект є додатковою характеристикою якості медичної допомоги 
і обумовлюється він не лише медичними, а й соціальними, а також економіко-
організаційними параметрами. У платному секторі охорони здоров’я (він 
охоплює не тільки приватну медицину, але й, на жаль, тіньову економіку 
у державному секторі) цей бік якості підсилює привабливість медичної по-
слуги і є об’єктом всебічного маркетингу.

Асиметрія інформації про сервісний бік якості медичних послуг поширена 
на ринку так само, як і про будь-який товар. Теоретично припускають її від-
сутність на ринку досконалої конкуренції, який насправді є абстрактною мо-
деллю. особливо до цього схильні неокласики, представники маржиналістської 
економічної теорії. Вони виходять з того, що покупці повністю обізнані про усі 
якості товарів і послуг, а ціни на них є рівноважними. Так, засновник мікроеко-
номіки А. Маршалл, звертаючи увагу на особливості вільного ринку, де кожний 
окремий покупець «виступає сам за себе», припускає, що «його обізнаність про 
діяльність інших звичайно цілком достатня, щоб він не став погоджуватися… 
купувати за більшою ціною, ніж усі інші» [4, с. 24]. Насправді ж, якби ця озна-
ка — повна інформованість покупців — виконувалась, можна було говорити 
про автономність і незалежність споживачів, про можливість здійснення ними 
раціонального вибору. На практиці така ідеальна ситуація відсутня. Навіть нав-
паки — трансакційні витрати пошуку повноцінної інформації постійно зрос-
татимуть. У цьому аспекті асиметрія інформації про сервісний бік якості ме-
дичних послуг є невід’ємною ознакою економічного життя.

Що ж до інформаційної асиметрії про якість суто медичної, клінічної до-
помоги, то її відсутність неможливо уявити навіть теоретично. Це обумовле-
но тим, що пацієнт здебільшого не має медичної освіти та відповідних квалі-
фікаційних якостей, а в екстрених нещасних випадках взагалі не здатний 
думати і приймати оптимальне рішення. Здогадатися про необхідність ліку-
вання певної хвороби до появи її симптомів він теж не може, цю хворобу має 
виявити досвідчений діагност. одержання інформації з минулого досвіду 
у пацієнта теж обмежене (порівняно з купівлею звичайного товару), бо не 
зав жди захворювання повторюються і мають однакові прояви.
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Проте лікар, навпаки, може свідомо, з тих чи інших причин не інфор-
мувати хворого про всі наслідки медичних процедур або додавати зайві. 
Його авторитет для пацієнта значно вищий за авторитет продавця на зви-
чайному ринку. Якщо той намагається умовити покупця придбати товар, 
з ним зовсім не обов’язково погодяться. Зовсім інша справа, коли переконує 
лікар. Його недобросовісна поведінка та ігнорування клятви Гіппократа 
мають сумні наслідки. один із зарубіжних прикладів: американський онко-
лог з Детройта призначав без потреби пацієнтам курси хіміо- та променевої 
терапії. Від його дій постраждало понад 500 хворих. Згодом у нього було 
конфісковано понад 17,6 млн дол., отриманих за лікування від страхових 
компаній [5].

Ступінь інформаційної асиметрії суто про клінічну якість значно вищий 
за ступінь асиметрії про кращий сервіс, який супроводжує лікування. Не-
однакові й наслідки зростання цін. Наочно це відображено на рисунку. 
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Рис. Вплив асиметрії інформації на ціноутворення на ринку медичних послуг

рівноважна ціна р1 має місце на вільному ринку. Під впливом неціново-
го чинника, наприклад, прискорених аналізів або надання послуги без чер-
ги, вона зростає і становитиме р2. однак споживач має вибір — відмовитись 
від сервісу. А якщо він дізнається, що йому нав’язують зайві послуги (на-
приклад, святковий ритуал при виписці з пологового будинку або дитячі 
розваги під час черги до лікаря), то може й зовсім змінити лікувальний за-
клад. Тоді ціна медичної послуги впаде до р3. У той же час пацієнт навряд 
чи відмовиться від додаткової діагностики своєї хвороби чи додаткових 
клінічних аналізів, оскільки не знає, зайва ця процедура чи ні. У нього немає 
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вибору попри законодавче закріплення права розпочати лікування або від-
мовитися від медичної допомоги (ч. 3 ст. 284 Цивільного кодексу України). 
Пропозиція лікаря стимулює попит, рівноважна ціна зростає і стало утри-
мується. Якщо до цього додається ще й непоганий сервіс, рівноважна ціна 
буде вищою за р2 (наприклад, р4).

Протидія асиметрії інформації про стан здоров’я хворих, методи ліку-
вання, наявність ризику, лікувальні експерименти є однією з причин соціа-
лізації медицини в європейських країнах (особливо скандинавських), де 
комерційні лікувальні заклади мало поширені. Головними суб’єктами за-
хисту прав споживачів-пацієнтів, мінімізації інформаційних втрат тут ви-
ступають держава та структури соціального медичного страхування. Проте 
на українському ринку пацієнти мало захищені. На початку ринкових пере-
творень вони взагалі не мали досвіду реклами і комерційної поведінки лі-
карів і «купувалися» на пропозицію лікування уявних захворювань, які 
є просто ознаками старіння або неправильного способу життя. і дотепер 
остеохондроз, остеопороз чи ожиріння іноді лікують подібно до гострих 
захворювань. Деякі інфекції, яким можна запобігти звичайною гігієною, 
лікують антибіотиками, що знищують природну мікрофлору організму, 
об’єктивно спричиняючи нові хвороби. Значні резерви стимулювання по-
питу пацієнтів має і зайва діагностика.

У міру зростання тіньової економіки асиметрія інформації поширюєть-
ся. Цьому сприяє еволюція від неформальних платежів лікарям державно-
го сектору за хірургічні операції до сплати зайвих і дорогих клінічних 
аналізів, які часто призначають імунологи, ендокринологи, алергологи, 
і аж до відвертого хабара за позачергове лікування або кращий сервіс, за 
лікарняний лист. Можливості для корупції особливо сприятливі для не-
сумлінних наркологів, тому що попит на наркотики є абсолютно неелас-
тичним. Тому, коли пацієнтам після поступового зниження доз наркотиків 
призначається замісна терапія, вони психологічно й фізіологічно залежні 
від дій і рішень лікарів, їх легше схилити до хабара. Недарма, за даними 
ТNS, у 2014 р. 84 % опитаних українців давали хабарі саме в лікарнях та 
інших медичних установах [6]. іноді бізнес на здоров’ї українців у дер-
жавному секторі стає дуже рентабельним, бо значна частина витрат у лі-
карнях (на світло, водо- й теплопостачання, медичне обладнання, деякі 
ліки, заробітну плату) покривається за рахунок суспільних ресурсів — на 
відміну від приватного сектору. В той же час якість лікування страждає. 
Небажання частини медичного персоналу відмовитися від неформальних 
прибутків є однією з причин труднощів із реформування охорони здоров’я 
в Україні і навіть саботажу.
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Зазвичай оцінка якості діагностики й лікування здійснюється на осно-
ві статистичних показників, насамперед про загальні обсяги наданої ме-
дичної допомоги. На якість медичних послуг впливає також рівень квалі-
фікації та сумлінність медперсоналу. Її відсутність відтворює медичні 
помилки. один із останніх прикладів: у Кременчуці 19-річна дівчина по-
мерла під час анестезії через те, що медсестра переплутала балон з киснем 
з аргоном, який заповнив легені [7]. Щоб запобігти помилок та інших 
проявів несумлінної праці, керівники лікувальних закладів прагнуть най-
мати висококваліфікованих фахівців, однак вони не мають достатньої ін-
формації про найманих працівників. отже, одна асиметрія інформації (про 
якість медичних послуг) пов’язана з іншою (про якість медичної праці) 
і підсилюється нею. Керівники орієнтуються на деякі сигнали якості осві-
ти працівника. Відомо, що престижними вважаються дипломи ВНЗ з роз-
виненими науковими школами і клінічними базами, добрими і тривалими 
традиціями. Головні лікарі швидше візьмуть на роботу випускника Хар-
ківського медичного університету, ніж випускника медичних факультетів 
деяких непрофільних університетів, які з’явилися зовсім недавно. Важли-
вими сигналами є документи про закінчення клінординатури і про атестацію 
лікарів на виявляння спеціальних знань і практичних навичок, на присво-
єння чи підтвердження кваліфікаційної категорії. Показник стажу роботи 
свідчить про досвід медичного працівника і дає можливість отримати 
додаткову інформацію про його попередні успіхи. В той же час сигнали 
«червоного» диплома у дев’яності і двохтисячні роки значно знецінилися 
через корупцію та систему привілеїв для дітей співробітників у процесі 
навчання. Але за рівних інших умов, диплом «бюджетника» є привабливі-
шим за диплом «контрактника» завдяки більш високому рівню їх старто-
вого відбору і кращій успішності.

Проте складності відбору кваліфікованих кадрів головними лікарями 
зростають через жорсткий примусовий розподіл випускників медичних ви-
щих навчальних закладів. Він насправді дає старт молодим лікарям і до-
зволяє регулювати ринок медичної праці, але у випадку їх несумлінного 
ставлення до справи збільшує шанси неякісних медичних послуг, оскільки 
молодого спеціаліста не можна звільнити або дати йому заробіток, менший 
за ставку. Негативні наслідки асиметрії інформації на ринку праці медичних 
працівників, а також відсутність контрактної системи їх найму неодмінно 
позначаються на якості медичних послуг.

одним із шляхів усунення цих наслідків є відчутне зростання офіційної 
заробітної плати медичного персоналу. Сьогодні вона відстає від зарплати 
у низці галузей, про що свідчать дані таблиці.
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Т а б л и ц я

Середньомісячна заробітна плата за деякими видами економічної діяльності 
(січень – травень 2015 р.)1 [8]

Галузі
Показники

Абсолютний рівень 
заробітної плати

Відносний рівень 
заробітної плати

одиниці виміру у розрахунку на одного 
штатного працівника, грн

 % від середньої 
заробітної плати

Промисловість 4375 115, 5
Транспорт, складське 
господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність

4117 108,6

інформація та 
телекомунікації 6760 178,5

Фінансова та страхова 
діяльність 8160 215,4

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 6273 165,6

охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги

2478 65,4

Усього 3788

Відповідно до економічної теорії злочинів лауреата Нобелівської премії 
Гері беккера, суб’єктами тіньової економіки є раціональні суб’єкти, схильні 
до ризику (risk takers), які прагнуть до максимізації вигід за умов обмеженос-
ті ресурсів [9]. Вони свідомо планують вибір з різних варіантів поведінки ту, 
за якою співвідношення вигід та витрат буде для них оптимальним. В умовах 
низької заробітної плати та безкарності лікар схильний працювати поза фор-
мальними правилами економічної поведінки, максимізуючи свій дохід. Висо-
ка заробітна плата і невідворотність покарання, навпаки, робить дуже доро-
гими і невигідними неформальні відносини з пацієнтом.

Право громадянина України на достовірну та своєчасну інформацію про 
стан свого здоров’я передбачено в основах законодавства України про охо-
рону здоров’я (п. (е) ст. 6 розд. іі; ст. 39 розд. v), а також частково — у таких 
законах України: «Про захист прав споживачів» (п. 4 ст. 4 розд. іі; п. 1 ст. 6; 
«Про психіатричну допомогу» (ст. 25 розд. III); «Про лікарські засоби» (ст. 8 
розд. іі); «Про доступ до публічної інформації» (п. 2 ст. 6 розд. 1). Криміналь-
на відповідальність за наслідки помилкового лікування передбачається у Кри-

1 без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим, м. Севастополя 
та частини зони проведення АТо.
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мінальному кодексі України (статті 139–145 розд. іі). однак механізм реалі-
зації законодавства не відпрацьований. Стандарти якості медичних послуг, їх 
мінімальний набір при лікуванні визначені Постановою Кабінету Міністрів 
України, а не законом. Довести у суді, чи був пацієнт інформований про не-
гативні наслідки хірургічного або терапевтичного втручання, або чи зроблена 
помилка з вини лікаря — дуже непросто. Виникає багато питань до клінічних 
випробувань ліків на пацієнтах та організації роботи комісій з питань етики. 
більшість правових норм захисту пацієнта має номінальний характер, бо вони 
теж окреслені не законом, а лише типовим положенням про комісії з питань 
етики, яке затверджується центральним органом виконавчої влади.

Висновки. Асиметрія інформації про якість медичних послуг потребує 
додаткового захисту пацієнтів на відміну від захисту звичайного споживача 
на традиційному ринку. Необхідно закріпити законом України стандарти 
якості і норми захисту пацієнтів від зайвих послуг взагалі та під час клініч-
них випробувань лікарських засобів. Слід також законодавчо ввести до 
переліку показників якості медичної послуги ступінь інформованості про 
неї пацієнтів або їх представників. Потребує удосконалення механізм реа-
лізації правових положень про надання хворим права вибору лікарів і ме-
дичних закладів.

Після децентралізації та автономізації державних медичних закладів міс-
цеві органи влади повинні замовляти у медичних установ необхідні для гро-
мадян медичні послуги з потрібною якістю. Крім держави, захист хворих 
людей мають також здійснювати мотивовані треті сили — страхові компанії 
та громадські організації, зокрема медичні асоціації. Треба законодавчо окрес-
лити їх права та обов’язки щодо інформування пацієнтів та контролю за 
якістю лікування, захисту від зайвих послуг і відвертих хабарів. У страхових 
контрактах слід закріпити право за власником поліса на альтернативну кон-
сультацію з лікарем і психологом.

У процесі реформування медицини слід дуже обережно пропонувати роз-
ширення практики оплати праці медичних працівників залежно від кількості 
обслугованих пацієнтів. Ця система зберігає спокусу надлишкової пропозиції 
медичних послуг і необґрунтованого зростання вартості лікування, що непри-
пустимо в умовах обмежених суспільних ресурсів та економічної кризи.
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ВЛИЯНИЕ АСИММЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ  
НА КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИх УСЛУГ

Проанализовано одно из специфических недостатков рынка медицинских ус-
луг — асимметрия информации об их качестве, ее влияние на результативность ле-
чения или облегчения страданий больных людей. Предлагаются рекомендации от-
носительно уменьшения негативных последствий информационной асимметрии.

Ключевые слова: здравоохранение, асимметрия информации, качество меди-
цинских услуг.
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THE IMPACT OF ASYMMETRIC INFORMATION  
ON THE QUALITY OF HEALTH SERVICES

Problem setting. Nowadays human capital is the main factor of the society 
modernization. The qualitative care gives security and freedom, provides long active life 
and creates conditions for effective production.
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Recent research and publication analysis.Usually the scientists consider only 
indicators of clinical quality of health services. but they do not take into account the 
awareness about it of the patients, and also risks of impact on their decisions of the 
unscrupulous doctors and the deterioration of public health.

Paper objective is to analyse information asymmetry in the health market, particularly 
in Ukraine, and its influence on medical and socio-economic quality of medical services.

Paper main body. There are two types of asymmetric information, namely about 
directly clinical care and about accessibility of treatment and the scale of services (quality 
of health services in socio-economic terms). The level of the first asymmetry is much higher 
than that of the second one, mostly because the patient does not have medical education 
and appropriate qualification characteristics, his experience in treating diseases is limited. 
Under these conditions, the doctor may consciously stimulate demand on drugs and 
treatment because their price increases. Protection of information asymmetry is one of the 
reasons of socialization of medicine in Europe (especially Scandinavia). However, in 
Ukraine the pharmaceutical companies and medical personnel use inexperience of patients. 
Informal payments to doctors, paying for extra and expensive clinical tests, frank bribes 
for better conveniences or sick leave also contribute to information asymmetry. The 
reluctance of the part of medical personnel to refuse additional incomes is one of the reasons 
for sabotage of reforming health care in Ukraine.

The heads of medical institutions are faced with another asymmetry of information — 
about the quality of medical labour. The difficulties of selection of qualified personnel are 
growing in Ukraine due to lack of their employment contract system, compulsory work 
appointment of graduates of medical schools, low salary, which entices the physicians to 
maximize their incomes outside legal rules of conduct. In Ukraine it is very difficult to 
prove in the court the crime of doctors.

Conclusions of the research. Protecting patients requires improving the legislation 
and participation of motivated third forces — the insurance companies and civil 
organizations, including the medical associations. The process of the health system 
reforming should be very careful proposing expansion of pay-for-service system, because 
it provokes information asymmetry.

Short Abstract to an article
Abstract. The article analyzes one of the specific imperfections of health market. This 

is asymmetry of information about their quality, its influence on effectiveness of treatment 
or alleviate the suffering of sick people. The recommendations for reducing the negative 
effects of information asymmetry are proposed.

Key words: health care asymmetry of information, the quality of health services.
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НЕПРАЦЮЮЧИЙ ЛЮДСьКИЙ КАПІТАЛ В УКРАїНІ: 
ЗМІСТ ТА НАСЛІДКИ

розкрито зміст категорії непрацюючого людського капіталу як економічних 
відносин з вилучення з різних причин із суспільного обороту сформованого і на-
копиченого запасу знань, здібностей, навичок та вмінь людини, збільшення масш-
табів якого є деструкцією національного людського капіталу та чинником його 
деградації. За критерієм суспільного застосування та віддачі визначено головні 
типи непрацюючого людського капіталу — абсолютно, відносно та формально 
непрацюючий людський капітал. Доведено, що збільшення непрацюючої частки 
національного людського капіталу призводить до зростання негативного людсько-
го капіталу.

Ключові слова: людський капітал, непрацюючий людський капітал, абсолютно, 
відносно та формально непрацюючий людський капітал, деструкції людського капі-
талу, негативний людський капітал.

JEL Classіfіcatіon: E24, J24.

Постановка проблеми. Значне зростання у структурі національного 
людського капіталу України непрацюючої частки є одним із проявів його 
деструкцій у сучасний період локальних та глобальних суспільних транс-
формацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. розкриттю негативних змін 
у структурі людського капіталу присвячено роботи вітчизняних та зару-
біжних вчених, серед яких: С. Архієреєв, р. Капелюшніков, ю. Корчагін, 
© Носик о. М., 2015
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А. Лук’янова, о. Мацькевич, В. Петренко. Але у сучасний період зміст, 
головні типи та соціально-економічні наслідки збільшення непрацю-
ючого людського капіталу не отримали ще необхідного рівня теоретич-
ного аналізу.

Формулювання цілей. Метою статті є розкриття змісту економічної 
категорії непрацюючого людського капіталу та на цій методологічній осно-
ві обґрунтування його головних типів і причин збільшення в Україні.

Виклад основного матеріалу. Непрацюючим слід вважати людський 
капітал, який є сформованим та накопиченим, але не реалізованим у сус-
пільній практиці (виробництві, соціальній сфері, культурі та ін.), що при-
зводить до різноманітних економічних, соціальних, гуманітарних втрат як 
його власників і користувачів, так і суспільства в цілому. Сучасні дослідни-
ки людського капіталу характеризують непрацюючий капітал як «фіктивний 
людський капітал» — сукупність незадіяних здібностей кваліфікованих 
людських ресурсів, які в силу різних обставин не використовуються у ви-
робничо-господарському процесі, але споживають ресурси (заробітна плата), 
зменшуючи у результаті комерційний ефект суб’єктів господарювання  
[1, с. 237]; «людський капітал, що простоює», вкладення у який стають 
швидше відрахуванням з добробуту суспільства, а не джерелом його збіль-
шення [2, с. 44].

За критерієм суспільного застосування та віддачі можна виокремити такі 
типи непрацюючого людського капіталу:

– людський капітал, який не застосовується внаслідок незайнятості його 
власника у суспільному виробництві — абсолютно непрацюючий людський 
капітал;

– людський капітал зайнятого у продуктивній діяльності індивіда, який не 
використовується через диспропорції між його потенційним і реально необ-
хідним для певного напряму застосування запасом — відносно непрацюючий 
людський капітал.

Слід підкреслити, що є цілком природним, коли якась частка запасу люд-
ського капіталу не використовується внаслідок об’єктивно існуючих у кожний 
період часу диспропорцій між потребами конкретного виду діяльності у пев-
них знаннях, здібностях, навичках, вміннях людини і їх запасом у неї. Якщо 
запас людського капіталу якісно й кількісно перевищує ці потреби, то зако-
номірно, що певна його частка «простоює», не працює.

Крім того, можливою є ситуація, коли формальні посвідчення рівня за-
пасу людського капіталу не відповідають його реальному обсягу. Це фор-
мально непрацюючий людський капітал, незадіяність якого пов’язана з не-
відповідністю визначеного у свідоцтвах про освіту та кваліфікацію рівня 
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знань, навичок та вмінь людини і реальним запасом її людського капіталу, 
що унеможливлює його використання відповідно до отриманої освіти. Лю-
дина з неякісною вищою освітою і «липовим» дипломом не бажає працю-
вати робітником, але і не здатна займатися інтелектуальною діяльністю 
і працювати за фахом. Це також складова непрацюючого або навіть негатив-
ного людського капіталу [3].

Деструкцією людського капіталу є таке збільшення його непрацюючої 
частки, що призводить до значних негативних наслідків та втрат. По-перше, 
не компенсуються та не мають позитивної віддачі витрати на формування 
запасу людського капіталу, що не працює (простоює). По-друге, внаслідок 
невикористання запас людського капіталу морально зношується, втрачає 
вартість, деградує. По-третє, невикористання накопиченого людського 
капіталу виступає для інвесторів демотивуючим фактором щодо інвестицій 
у людський розвиток. Як наслідок — непрацюючий людський капітал не 
тільки декомерціалізується, а і декапіталізується. Таким чином, зростання 
непрацюючої частки людського капіталу є деструкцією, яка призводить до 
його редукції у людський потенціал, що не є задіяним у суспільному ви-
робництві, наслідком чого є його реальна втрата як фактора зростання 
вартості.

На індивідуальному рівні зазначена деструкція людського капіталу може 
проявлятися, наприклад, якщо людина, яка за рівнем освіти і кваліфікації 
спроможна надавати послуги складної праці, зайнята простою працею чи 
працює не за фахом. Це призводить до втрати доходу, статусу та ін. На рів-
ні фірми деструкція специфічного людського капіталу пов’язана з тим, що 
витрати фірми на професійне навчання працівника не мають віддачі у зв’язку 
з тим, що він не використовує в силу об’єктивних і суб’єктивних (опорту-
ністична поведінка) причин отримані знання та навички у виробничому 
процесі.

На національному рівні зростання абсолютно і відносно непрацюючого 
людського капіталу призводить до кількісних та якісних втрат людських 
ресурсів соціально-економічного розвитку.

Показниками непрацюючого людського капіталу в Україні можуть бути 
дані про кількість не зайнятих трудовою діяльністю громадян, які перебу-
вали на обліку в державній службі зайнятості, кількість безробітних (табл. 1), 
навантаження не зайнятих трудовою діяльністю громадян на вільні робочі 
місця за професійними групами (табл. 2). Слід підкреслити, що ці дані не 
демонструють усього масштабу незайнятості наявного людського капіталу, 
але дозволяють виявити таку його складову, як непрацюючий людський 
капітал.
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Т а б л и ц я  1

Рівень абсолютно непрацюючого людського капіталу в Україні  
(2006–2013 рр.)1

Показники 2006 2013

У серед-
ньому  
за рік

Середньорічна 
кількість у % 
до економічно 

активного  
населення

Кількість не зайнятих 
трудовою діяльністю гро-
мадян, які перебували на 
обліку в державній службі 
зайнятості, тис. осіб

759,5 487,7 623,1 3,0

безробітне населення  
(за методологією МоП),  
тис. осіб

1513,7 1576,4 1545,1 7,5

Економічно активне насе-
лення працездатного віку, 
тис. осіб

20545,8 20478,2 20512,0 100

1 розраховано автором на базі джерел [4; 5].

Дані табл. 1 свідчать, що протягом 2006–2013 рр. щорічно кількість не 
зайнятих трудовою діяльністю громадян, які перебували на обліку в держав-
ній службі зайнятості, складала у середньому 3 % економічно активного на-
селення працездатного віку, кількість безробітного населення (за методоло-
гією МоП) — відповідно 7, 5 %. Спираючись на ці дані, можна стверджувати 
про наявність у структурі національного людського капіталу абсолютно не-
працюючого капіталу — 3–7,5 %.

У 2012 р. навантаження на одне вільне робоче місце керівників, професі-
оналів і фахівців складало 27 осіб, кваліфікованих робітників — 54 особи, 
тобто на одного працюючого припадало відповідно 26 і 53 непрацюючих за 
фахом і кваліфікацією (абсолютно непрацюючий людський капітал).

Деструкція людського капіталу, пов’язана із збільшенням його абсолютно, 
відносно і формально непрацюючої складової, є одним із чинників форму-
вання та накопичення негативного людського капіталу, застосування якого 
призводить до суспільних втрат. Непрацюючий людський капітал трансфор-
мується у негативний, оскільки може бути реалізованим у різних галузях ті-
ньової діяльності, у тому числі протизаконної, тобто мати від’ємну віддачу 
для суспільства.
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Характеризуючи негативний людський капітал, треба зауважити, що, по-
перше, не є обґрунтованим підхід тих дослідників, які вважають, що не будь-
які інвестиції в людину можуть бути визнані вкладеннями в людський капітал, 
а лише ті, які суспільно доцільні та економічно необхідні. Наприклад, витра-
ти, пов’язані з кримінальною діяльністю, не є інвестиціями в людський капі-
тал, оскільки суспільно недоцільні і шкідливі для суспільства [7]. Вважаємо, 
що використання критерію суспільної доцільності щодо виокремлення інвес-
тицій у людський капітал є некоректним, оскільки людський капітал як запас 
створюється інвестиціями, які на момент їх здійснення дуже часто неможли-
во розділити на суспільно необхідні та шкідливі, оскільки віддача від них буде 
отримана у майбутньому і вона може бути як соціально позитивною, так 
і негативною. Наприклад, особи, що здійснюють економічні злочини, можуть 
мати вищу освіту, як і законослухняні громадяни. отже, з цієї точки зору ін-
вестиції в освіту майбутніх злочинців були для суспільства недоцільними, 
отже вони не формують людський капітал. На нашу думку, позитивний та 
негативний людський капітали розрізняються не інвестиціями, а суспільними 
ефектами, які будуть отримані значно пізніше інвестицій. Так, за аналогією 
інвестицій у капітал здоров’я, як справедливо вважає і. розмаїнський, його 
динаміка майже не залежить від раціонального зіставлення майбутніх вигід 
і витрат, оскільки при прийнятті рішень про вкладення в здоров’я вони не 
відомі, а визначаються в основному ступенем «життєрадісності», особливос-
тями орієнтації на середню думку, звичками, соціальними нормами і прави-
лами [8]. отже, інвестиції у людину на момент їх здійснення є джерелом її 
людського капіталу (як позитивного, так і негативного), а їх суспільну до-
цільність чи шкідливість можна оцінити тільки після використання його 
власником як ресурсу досягнення певних цілей, у тому числі й асоціальних 
та незаконних.

По-друге, негативним може бути як непрацюючий, так і працюючий люд-
ський капітал. В. Петренко та о. Мацькевич обґрунтовано визначають квалі-
фіковані людські ресурси підприємства, які з певною мотивацією, «паразиту-
ючи» у структурі підприємства та здійснюючи тіньову діяльність, перешко-
джають отриманню корисного (ефективного) результату та не відповідають 
суспільним морально-етичним нормам та цінностям, деструктивним люд-
ським капіталом [1, с. 237].

На нашу думку, ознакою негативного людського капіталу є не відсутність 
позитивної віддачі, внаслідок його суспільної незайнятості, а від’ємна для 
суспільства віддача, пов’язана з його асоціальним використанням. отже, не-
працюючий людський капітал, який знаходить застосування у тіньовій еко-
номіці, перетворюється на негативний людський капітал.
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Показником рівня негативного людського капіталу в Україні є частка зай-
нятих у неформальному секторі економіки. Як підкреслено у Національній 
доповіді «Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості», у цьому 
секторі, який вочевидь не забезпечує ані задоволення потреб, ані високої про-
дуктивності, ані належних доходів, сконцентровано 23,1 % усіх зайнятих  
[9, с. 6]. Майже чверть зайнятих в Україні реалізують свої знання, здібності, 
навички і вміння у тіньовому секторі економіки, який здебільшого є орієнто-
ваним не на додавання, а на вилучення корисного ефекту національного 
людського капіталу.

Негативний людський капітал є асоціальним капіталом. С. Архієреєв, ви-
значаючи соціальний капітал як інституційний людський капітал, обґрунто-
вано вважає, що категорії соціального й асоціального капіталу описують ка-
пітал, за функціонування якого спостерігаються наслідки для інших суб’єктів, 
в першому випадку — позитивні, у другому — негативні. На його думку, 
в основу визначення асоціального капіталу, на противагу соціальному капі-
талу, має бути покладена поведінка, що йде врозріз з нормами, спрямована на 
витягання корисного ефекту з діяльності інших суб’єктів [10, с. 27].

Для України характерним є формування та накопичення асоціального 
людського капіталу. Як підкреслює В. Степаненко: «Якщо дослідити історію 
походження українського економічного капіталу, то легко помітити, що він 
сполучений з тими символічними капіталами, які пов’язані з посадою або 
владою. На прикладі наших можновладців ми бачимо, що багато з них кон-
вертували свої фінансові капітали в політичні, символічні та інші капітали 
неекономічного характеру. і навпаки, ті, хто мав соціально-політичні дивіден-
ди, отримали матеріальні прибутки» [11]. Треба підтримати точку зору В. Сте-
паненко, оскільки соціальний капітал української економічної та політичної 
еліти за критерієм суспільної віддачі є переважно асоціальним, спрямованим 
на «витягання корисного ефекту з діяльності інших суб’єктів». За розрахун-
ками С. Архієреєва, Україна за співвідношенням коефіцієнтів асоціального 
(негативного) і соціального (позитивного) капіталів належить до групи євро-
пейських країн з інтервалом його значення 1,2–1,5 [10, с. 31]. Тобто у сучасний 
період в Україні коефіцієнт асоціального капіталу у 1,2–1,5 раза перевищує 
коефіцієнт соціального капіталу.

Важливо підкреслити, що в Україні відтворення асоціального капіталу 
є розширеним та складає реальну загрозу соціально-економічному розвитку, 
оскільки призводить до масштабного перерозподілу ресурсів і результатів 
національної економіки на користь окремих груп, діяльність яких має деструк-
тивні макроекономічні і соціальні наслідки. Асоціальний (негативний люд-
ський) капітал є одночасно і фактором, і продуктом тінізації національної 
економіки, корупції, злочинності та ін.
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Висновки. Категорія непрацюючого людського капіталу відображає со-
ціально-економічні відносини з вилучення за різними причинами із суспіль-
ного обороту частки сформованого і накопиченого запасу знань, здібностей, 
вмінь та навичок людини, збільшення масштабів якого є проявом деструктив-
них змін людського капіталу та фактором його деградації. Людський капітал 
не працює абсолютно, якщо є виключеним із суспільно-продуктивного ви-
користання; відносно, якщо він використовується у тих видах діяльності, які 
не відповідають рівню накопиченого запасу знань; формально, що обумовле-
но невідповідністю засвідченого документами про освіту і реального запасу 
знань людини. Збільшення непрацюючої частки національного людського 
капіталу є його деструкцією, що свідчить про втрату ним ролі фактора соці-
ально-економічного розвитку. Непрацюючий людський капітал при його ви-
користанні у тіньовій економіці трансформується у негативний, ознакою 
якого є від’ємна для суспільства віддача, пов’язана з його асоціальним ви-
користанням.

Тіньова економіка, корупція, злочинність — це все прояви асоціально-
го (негативного) людського капіталу. Їх високий рівень в Україні свідчить 
про значну частку асоціального капіталу у складі національного людсько-
го капіталу, що є реальною загрозою соціально-економічному і людському 
розвитку.
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НЕРАбОТАЮщИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В УКРАИНЕ: 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ

раскрыто содержание категории неработающего человеческого капитала как 
экономических отношений по поводу изъятия по разным причинам сформирован-
ного и накопленного запаса знаний, способностей, навыков и умений человека из 
общественного оборота, увеличение масштабов которого является деструкцией на-
ционального человеческого капитала и фактором его деградации. В соответствии 
с критерием общественного применения и отдачи определены основные типы не-
работающего человеческого капитала — абсолютно, относительно и формально 
неработающий человеческий капитал. Доказано, что увеличение неработающей 
части национального человеческого капитала обуславливает рост негативного чело-
веческого капитала.

Ключевые слова: человеческий капитал, неработающий человеческий капитал, 
абсолютно, относительно и формально неработающий человеческий капитал, де-
струкции человеческого капитала, негативный человеческий капитал.
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UNEMPLOYED HUMAN CAPITAL IN UKRAINE:  
THE SENSE AND CONSEQUENCES

Problem setting. Significant increase of a share of unemployed persons within the 
structure of national human capital of Ukraine is one of indicators of its destruction in the 
modern period of local and global social transformations.

Recent research and publications analysis. Changes within the human capital struc-
ture have been examined in papers of domestic and foreign scientists, e.g. S. Arkhiiereiev, 
r. Kapeliushnikov, Yu. Korchahin, A. Lukianova, o. Matskevych, v. Petrenko. Neverthe-
less, the sense, the main types, and social and economic consequences of the growth of the 
unemployed human capital in Ukraine haven’t been thoroughly analyzed yet.

Paper objective. The paper objective comprises several components, namely defining 
an economic category of unemployed human capital. Using this methodological instrument, 
the author also substantiates the main types of the unemployed human capital and deter-
mines reasons of its increase in Ukraine.

Paper main body. The unemployed human capital category characterizes social and 
economic relationships regarding exemption of a share of a formed and accumulated reserve 
of knowledge, abilities, skills, and habits from public turnover. Growth of scopes of the 
unemployed human capital is an indicator of destructive changes of the human capital and 
a factor of its deterioration. Human capital is absolutely unemployed whether it is exempted 
from public and productive usage. Human capital is relatively unemployed whether it is used 
in those activity types, which don’t conform to a level of an accumulated reserve of know-
ledge. Human capital is formally unemployed whether there is nonconformity between di-
plomas of education and a real reserve of human’s knowledge.

Conclusions of the research. The increase of the unemployed human capital share is 
destruction. This fact indicates that the human capital has ceased to perform the role of 
a factor of social and economic development.

Short Abstract for an article
Abstract. The author has defined a category of unemployed human capital as economic re-

lationships regarding exemption of a share of a formed and accumulated reserve of knowledge, 
abilities, skills, and habits from public turnover on account of different reasons. Growth of scopes 
of the unemployed human capital is an indicator of destructive changes of human capital and 
a factor of its deterioration. The author has determined the main types of the unemployed human 
capital according to the criterion of public usage and efficiency, which include absolutely, rela-
tively, and formally unemployed human capital. The article proves that the growth of a share of 
the unemployed national human capital leads to increase of negative human capital.

Key words: human capital, unemployed human capital, absolutely, relatively, and 
formally unemployed human capital, human capital destruction, negative human capital.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТь  
ТА ЯКІСТь ПРОДУКЦІї ПІДПРИЄМСТВ: 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗМІСТУ ТА УПРАВЛІННЯ

розкрито особливості та взаємозв’язок якості і конкурентоспроможності як ха-
рактеристик продукції, що визначають конкурентні переваги підприємства на внут-
рішньому і світовому ринках. обґрунтовано необхідність розробки та впровадження 
на підприємстві єдиної системи управління якістю і конкурентоспроможністю про-
дукції, спрямованої на ефективну інтеграцію вітчизняних підприємств у світовий 
економічний простір.

Ключові слова: якість продукції, конкурентоспроможність продукції, система 
управління якістю та конкурентоспроможністю продукції, внутрішня і зовнішня 
конкурентоспроможність.

JEL Classification: D2.

Постановка проблеми. Суперечності та особливості розвитку економіки 
України в умовах втрати частки національного ринку та зменшення зовніш-
ньоторговельного обороту вносять істотні корективи у визначення факторів 
її зовнішньої і внутрішньої конкурентоспроможності. У сучасний період 
необхідність адаптації продукції вітчизняних суб’єктів господарювання до 
вимог єС та світового ринку, що є основою ефективного експорту українських 
товарів та послуг, актуалізує теоретичні дослідження взаємозв’язку якості та 
конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, розробки сис-
теми заходів щодо їх підвищення.

© Пронкіна Л. і., 2015
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади забезпечення 
конкурентоспроможності на мікро- та макроекономічних рівнях обґрунтовано 
у роботах М. Портера, П. Друкера, П. Кругмана, Дж. Стигліца, Й. шумпетера. 
Напрями та чинники підвищення конкурентоспроможності економіки України 
розкрито вітчизняними вченими, серед яких — А. Гальчинський, В. Геєць, 
В. Кобелєв, А. Лагутін, М. Мірошнік, Г. Соловйова, С. Тульчинська, Я. шемет 
та інші. Сьогодні ця проблема активно обговорюється на економічних форумах, 
у міжнародних фінансових і економічних організаціях, парламентах, урядах, 
наукових та університетських колах. Але факторна роль якості як основи кон-
курентоспроможності продукції та взаємозв’язок цих характеристик товару не 
отримали ще всебічного теоретичного обґрунтування.

Формулювання цілей. Метою статті є розкриття взаємозв’язку конкурен-
тоспроможності і якості продукції та обґрунтування на цій основі заходів, 
спрямованих на забезпечення конкурентних переваг українських підприємств 
на національному та світовому ринках.

Виклад основного матеріалу. Високий рівень конкурентоспроможності 
економіки є фундаментальною умовою інтеграції України у світовий еконо-
мічний простір як рівноправного учасника міжнародних економічних відно-
син. Це одночасно є і метою, і основою сталого економічного розвитку краї-
ни, спрямованого на підвищення суспільного добробуту. Але у сучасний 
період Україна втрачає свої позиції у рейтингу глобальної конкурентоспро-
можності, які і раніше не були високими (таблиця)

Т а б л и ц я
Україна у рейтингу глобальної конкурентоспроможності країн світу1

                                      Роки
  Показники 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014

Кількість країн у рейтингу 139 142 144 148
Місце України у рейтингу 89 82 73 84
Значення індексу глобальної 
конкурентоспроможності  
(The Global 
Competitiveness Index)

3,9 4,0 4,14 4,05

Місце України у рейтингу за 
показником «Ефективність 
ринку товарів та послуг»

129 129 117 124

Значення індексу за показ-
ником «Ефективність ринку 
товарів та послуг»

3,5 3,6 3,8 3,81

1 Складено автором на базі джерел [1, с. 185; 2].
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Згідно з даними таблиці у 2013–2014 рр. Україна, порівняно з 2012–2013 рр., 
втратила 11 позицій у рейтингу глобальної конкурентоспроможності кра-
їн світу, а за показником «Ефективність ринку товарів та послуг», який як 
складова The Global Competitiveness Index відображає стан конкуренції на 
національному ринку — 7 позицій (із 117 місця до 124). Низька ефектив-
ність ринку товарів та послуг України (124 місце із 148 країн) свідчить 
про високий рівень його монополізації, значне обмеження конкуренції, що 
обумовлює низьку мотивацію суб’єктів господарювання здійснювати за-
ходи, спрямовані на підвищення їх внутрішньої конкурентоспроможності. 
Простежується певний конфлікт інтересів: український бізнес, з одного 
боку, зацікавлений у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності, 
а з другого — не має дієвих стимулів щодо здійснення ефективної конку-
рентної політики на внутрішньому ринку, значна частка якого монополі-
зована окремими підприємствами. При цьому ті суб’єкти господарювання, 
позиції яких на внутрішньому ринку підтримуються не заходами, що за-
безпечують зростання їх внутрішньої конкурентоспроможності, а моно-
польним становищем, не здатні і до ефективної конкурентної поведінки 
на зовнішніх ринках, оскільки їх головним інструментом конкурентної 
боротьби залишається низька ціна продукції, яка базується на дешевій 
робочій силі. Висока якість продукції, новітні технології, інновації не 
є основою їх міжнародної конкурентоспроможності. Але ефективне вклю-
чення українських підприємств у міжнародні економічні відносини без-
посередньо залежить від того, чи будуть задіяні саме ці чинники їх конку-
рентоспроможності.

Конкурентоспроможність національної економіки формується на різних 
рівнях, але первинним є підприємство, де в процесі виробництва товарів і по-
слуг закладаються основи їх якості як фактора та умови успішного бізнесу. 
отже, подолання ситуації, що склалася, потребує обґрунтування комплексно-
го підходу до забезпечення внутрішньої та міжнародної конкурентоспромож-
ності вітчизняних підприємств. Серед напрямів розв’язання цієї проблеми 
одним із найважливіших є забезпечення високої якості продукції. Саме якість 
товарів і послуг визначає конкурентні переваги підприємств, а економія ма-
теріальних, трудових та інших ресурсів за рахунок використання високоякіс-
ної продукції досягається на всіх фазах суспільного відтворення і може забез-
печити значний економічний ефект.

Змістовно категорії якості і конкурентоспроможності товарів тісно 
взаємопов’язані.

По-перше, якість і конкурентоспроможність є характеристиками то-
вару, що у сукупності забезпечують його затребуваність з боку покупців 
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(споживачів). Якість товару — це сукупність властивостей, що характеризу-
ють ступінь його суспільної корисності з урахуванням суспільно необхідних 
витрат на всіх стадіях відтворювального циклу. У міжнародному стандарті 
ISo 8420 якість визначено як сукупність характеристик об’єкта, що належать 
до його здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби [3]. Як 
влучно зазначає Г. Строкович: «Якість — це те, що говорить споживач, а не 
виробник» [4, с. 21].

Слід підкреслити, що якість товару може мати виміри:
1) об’єктивні і суб’єктивні. Наприклад, технічні параметри продукту свід-

чать про певний рівень його якості. Але ця об’єктивна характеристика товару 
повинна бути оцінена і визнана споживачем, інакше йому не буде надано 
переваги, порівняно з іншими пропозиціями. отже, суб’єктивна оцінка спо-
живачем якості товару є умовою його конкурентоспроможності;

2) абсолютні і критеріальні. Якість товару характеризується його ви-
робничими та споживчими властивостями, строком використання, безпе-
кою споживання тощо (абсолютний вимір якості). Також якість визнача-
ється методом порівнянь — із стандартами, зразками, вимогами тощо. Так, 
конкурентні позиції українських виробників на європейських ринках 
безпосередньо залежать від досягнення такого рівня якості, який відповідає 
вимогам єС — технічним, екологічним, санітарним і фітосанітарним [5]. 
У цьому випадку рівень якості товару визначається ступенем відповід-
ності його характеристик офіційним вимогам та нормам (критеріальний 
вимір якості).

Конкурентоспроможність — це такі властивості товару, що характеризують 
ступінь відповідності його техніко-функціональних, економічних характерис-
тик вимогам споживачів та визначають частку ринку, що йому належить. 
Серед цих властивостей якості продукції належить одне з пріоритетних місць. 
отже, і якість, і конкурентоспроможність товару — це його відповідність ви-
могам та потребам споживачів.

По-друге, якість є необхідною умовою конкурентоспроможності товару 
та його виробника на ринку. Як відомо, саме гранична корисність товару 
формує ціну попиту, яка, корегуючись із ціною пропозиції, визначає ринкову 
ціну товару. отже, від оцінки споживачем якості товару безпосередньо за-
лежить попит на нього, рівень якого є показником конкурентоспроможності 
його виробника (продавця).

По-третє, якість є ознакою конкурентоспроможності товару, яка ви-
значається сукупністю тільки тих його властивостей, що становлять інтерес 
для покупця і забезпечують задоволення певної потреби. Т. білоног спра-
ведливо вважає якість складовою конкурентоспроможності продукції: «Кон-
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курентоспроможність продукції складається з багатьох факторів: соціальний 
аспект задоволення попиту, якість, задоволення попиту, асортимент, отри-
мання прибутку торговими підприємствами, післяпродажне обслуговування 
тощо» [6].

По-четверте, підвищення якості є чинником зростання конкурентоспро-
можності товару. Як підкреслює А. Панна: «Підвищення якості — одна із 
форм конкурентної боротьби, завоювання і втримання позицій на ринку» [7]. 
чим вище якість товару, тим він привабливіше для споживача, тим більше 
покупців надають йому перевагу, порівнюючи з іншими товарами, що пропо-
нуються на ринку.

Таким чином, якість і конкурентоспроможність є взаємопов’язаними 
властивостями товару. Але слід підкреслити, що зв’язок якості та конкурен-
тоспроможності товару не є абсолютним. З одного боку, для споживача якість 
є обов’язковою, але недостатньою характеристикою щодо ухвалення рішен-
ня про придбання товару. Відомими є чимало прикладів, коли товари, що 
одержали найвищі оцінки експертів, залишали байдужими споживачів, на 
рішення яких впливає не тільки якість товару, а і його ціна та інші чинники. 
З другого боку, при незмінних якісних характеристиках товару його конку-
рентоспроможність може змінюватися у досить широких межах, реагуючи 
на різні фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. 
Крім того, обумовлені сукупністю властивостей товару його якість і конку-
рентоспроможність виявляються в різних сферах. Якість товару закладаєть-
ся у сфері вивчення потреб потенційних споживачів продукції підприємства, 
на стадіях її проектування та виробництва і виявляється при споживанні. 
«Конкурентоспроможність продукції створюється у рамках функціонування 
певних процесів: дослідження, розробки, виготовлення і споживання» [8]. 
Але, у кінцевому підсумку, і якість, і конкурентоспроможність товару як 
його взаємопов’язані властивості визначаються ринком.

Аналіз взаємозв’язку якості і конкурентоспроможності товару дає підста-
ви для висновку про необхідність, по-перше, його всебічного урахування при 
формуванні конкурентної стратегії і тактики підприємств, по-друге, форму-
вання на підприємстві єдиної системи управління якістю і конкурентоспро-
можністю продукції.

У сучасних наукових і прикладних джерелах достатньо глибоко розгляну-
то проблеми управління якістю продукції [3; 4; 9] і її конкурентоспроможніс-
тю [1; 8; 10]. Але, як правило, ці управлінські функції розглядаються відокрем-
лено одна від одної, що, на нашу думку, істотно знижує їх ефективність щодо 
формування конкурентних переваг підприємства на внутрішньому і світо-
вому ринках. Серед вітчизняних дослідників, які вважають необхідним спо-
лучення зазначених управлінських процесів, слід назвати Г. Соловйову, яка 
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справедливо підкреслює, що «система управління якості доповнює систему 
управління конкурентоспроможності в умовах ринкових відносин» [11, с. 202]. 
Т. білоног обґрунтовано вважає управління якістю одним із рівнів управління 
конкурентоспроможністю, об’єктами якого є також собівартість, ціна, асор-
тимент, збут [6].

На нашу думку, взаємозв’язок якості і конкурентоспроможності продукції 
підприємств обумовлює необхідність не доповнення управління конкуренто-
спроможністю управлінням якістю продукції, а створення на підприємстві 
єдиної системи управління якістю і конкурентоспроможністю.

Управління якістю продукції є процесом комплексного впливу системи 
взаємозалежних заходів економічного й організаційно-технічного характеру, 
спрямованих на встановлення, забезпечення і підтримку необхідного рівня 
якості продукції на етапах маркетингових досліджень, матеріально-технічно-
го постачання, виробництва, упакування і збереження, експлуатації і віднов-
лення. Управління конкурентоспроможністю продукції — «це процес іденти-
фікації, планування, формування, утримання та нарощування (нагромаджен-
ня) конкурентних переваг продукції на кожному етапі створення доданої 
вартості з метою підвищення рівня конкурентоспроможності продукції або 
втримання його на запланованому рівні» [6]. На нашу думку, виходячи із 
взаємозв’язку якості та конкурентоспроможності, управління якістю, почи-
наючи з моменту з’ясування уподобань майбутніх споживачів і завершуючи 
післяпродажним сервісом, забезпечує формування конкурентних переваг 
продукції підприємства, тобто досягнення цілей управління конкурентоспро-
можністю. Управління конкурентоспроможністю є неможливим без здійснен-
ня заходів щодо забезпечення високих якісних параметрів продукції. отже, 
конкурентна політика підприємства повинна базуватися на єдиній системі 
управління якістю та конкурентоспроможністю.

Висновки. Якість і конкурентоспроможність є взаємопов’язаними харак-
теристиками продукції, що у сукупності визначають конкурентні переваги її 
виробника на національному і світовому ринках. Підвищенню їх рівня буде 
сприяти єдина комплексна система управління якістю і конкурентоспромож-
ністю продукції, впровадження якої на українських підприємствах дозволить 
ефективно адаптуватися до викликів та вимог сучасного світогосподарського 
процесу.
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ВЗАИМОСВЯЗь СОДЕРЖАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

раскрыты особенности и взаимосвязь качества и конкурентоспособности как 
характеристик продукции, определяющих конкурентные преимущества предприятия 
на внутреннем и мировом рынках. обоснована необходимость разработки и внедре-
ния на предприятии единой системы управления качеством и конкурентоспособно-
стью продукции, направленной на эффективную интеграцию отечественных пред-
приятий в мировое экономическое пространство.

Ключевые слова: качество продукции, конкурентоспособность продукции, 
система управления качеством и конкурентоспособностью продукции, внутренняя 
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COMPETITIVENESS AND QUALITY OF PRODUCTS  
OF ENTERPRISES: THE INTERRELATION  

BETWEEN THE SENSE AND MANAGEMENT

Problem setting. Nowadays, a need of adaptation of products of the domestic business 
entities to requirements of the EU and the world market, which is the basis of effective 
export of Ukrainian goods and services, actualizes theoretical researches of the interrelation 
between quality and competitiveness of products of domestic enterprises and developments 
of a system of measures for enhancement of quality and competitiveness.

Recent research and publications analysis. Directions and factors of enhancement 
of competitiveness of the Ukrainian economy have been considered by domestic scientists, 
namely A. Halchynskyi, v. Heiets, v. Kobelev, A. Lahutin, M. Miroshnyk, H. Soloviova, 
S. Tulchynska, Ya. Shemet, etc. Nevertheless, the factor role of quality as the basis of 
product competitiveness and the interrelation between these product characteristics haven’t 
been comprehensively substantiated.
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Paper objective. The paper objective is to indicate the interrelation between com-
petitiveness and quality of products and to substantiate measures aimed at providing 
competitive advantages of Ukrainian enterprises in the national and the world markets.

Paper main body. The quality and the competitiveness are interrelated characteristics 
of a product. Their combination provides demand of customers (consumers) for the prod-
uct. The quality is an essential requirement and a characteristic of competitiveness of 
a product and a producer in a market. The interrelation between the quality and the com-
petitiveness of enterprise products stipulates the necessity of creation of a single system 
of management of quality and competitiveness rather than supplementation of competitive-
ness management with product quality management.

Conclusions of the research. Analysis of the interrelation between the quality and the 
competitiveness of a product stipulates a conclusion on, firstly, a necessity of its compre-
hensive consideration in formation of a competitive strategy and tactics of enterprises and, 
secondly, a need for formation of a single system of management of quality and competi-
tiveness of products at an enterprise.

Short Abstract for an article
Abstract. The author has indicated peculiarities and the interrelation between quality 

and competitiveness as characteristics of products, which determined competitive advan-
tages of an enterprise in the national and the world market. The author has substantiated 
the necessity of development and implementation of a single system of management of 
quality and competitiveness of products at an enterprise aimed at effective integration of 
the domestic companies to the world economic space.

Key words: product quality, product competitiveness, a management system of qual-
ity and competitiveness of products, internal and external competitiveness.
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УЗАГАЛьНЮЮЧІ хАРАКТЕРИСТИКИ  
СТАНУ І РЕЗУЛьТАТІВ ДІї  

ІНСТИТУТІВ СУСПІЛьСТВА

Наведено головні критерії оцінок стану і результатів дії інститутів суспільства. 
Визначено зміст понять «дієвість» і «якість інститутів» і доведено доцільність їх 
використання як узагальнюючих характеристик інституційної системи.

Ключові слова: дієвість інститутів, інститути, інституційна система, формальні 
інститути, неформальні інститути, якість інститутів.

JEL Classification: B15, B25, B41, B52.

Постановка проблеми. Дослідження існуючих в Україні інститутів по-
требує обґрунтування того змісту, який вкладається в поняття «якість інсти-
тутів суспільства» і «якісний інститут суспільства», тобто на подальше уточ-
нення тих загальних характеристик інститутів, що надають їм характеру ді-
ючих стимулів розвитку і вдосконалення суспільної системи.

інститути являють собою певні «правила гри» у суспільстві, або створені 
людьми своєрідні обмежувальні рамки, які не тільки організовують взаємо-
відносини між людьми і задають структуру спонукальних мотивів людської 
взаємодії в суспільстві, але, до того ж, в одних випадках можуть налаштову-
вати суспільство на консервацію існуючих порядків (навіть найнеефективних 
і найнесправедливих), а в інших створюватимуть умови для зміни цих по-
рядків (включаючи впровадження найрадикальніших системних змін). через 
свою динаміку інститути визначають загальні напрями розвитку суспільства 

© Тимошенков і. В., 2015
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і надають цим напрямам конкретної якості — еволюційної чи революційної, 
прогресивної чи реакційної, продуктивної чи перерозподільної. і таким чином 
інститути можуть бути визначені як своєрідний ключ до розуміння історичних 
змін у суспільстві [1, с. 17–18; 2, с. 429].

Що ж саме визначає характер дії інститутів і ті конкретні розбіжності, які 
пов’язані з напрямами й особливостями їхньої реалізації?

Аналіз останніх досліджень і публікацій. обґрунтовуючи відповіді на 
ці питання, слід, перш за все, наголосити на тому, що серед дослідників 
інститутів до цих пір немає згоди стосовно того, який зміст має поняття 
«якісних інститутів» і за якими критеріями треба визначати відносні харак-
теристики динаміки їхньої якості — покращення, чи, навпаки, погіршення 
стану тих норм і правил, що діють у суспільстві. Найбільш типові і поши-
рені міркування стосовно якості інститутів мають оцінювальний, норматив-
ний характер.

Загальна логіка міркувань є тут дуже простою: якщо результати (наслідки) 
існування інститутів є добрими (економічно, соціально, морально, ідеологіч-
но і т. п. бажаними і схвалюються), то й самі інститути є якісними, а, якщо, 
навпаки, наслідки дії інститутів є поганими, то, відповідно, й самі інститути 
є неякісними. Наприклад, А. В. Мішура наступним чином характеризує не-
якісні інститути: «“Гонитва за рентою” є характерною для економіки з не-
стійкими інститутами і слабкими правами власності, причому непродуктивна 
поведінка… може виникати абсолютно в будь-яких сферах» [3, с. 86]. Але що 
саме зумовлює таку логіку й динаміку, на жаль, так і залишається незрозумі-
лим. Це притаманно і багатьом іншим роботам [4; 5]. Додаткову складність 
коректного визначення змісту поняття «якості інститутів» зумовлює також те, 
що воно є вельми поширеним у звичайній повсякденній лексиці, в контексті 
якої за своїм змістом воно прирівнюється до широкого кола інших визначень, 
що мають однозначно позитивну конотацію (міцність, стійкість, досконалість, 
сталість тощо).

Формулювання цілей. На нашу думку, ця проблема може бути досить 
коректно розв’язана, якщо розмежувати три найбільш суттєвих характерис-
тики дії інститутів, які тісно пов’язані між собою, втім, не є синонімами, а саме 
оцінки:

– якості власне інститутів;
– результативності і наслідків функціонування інститутів;
– ефективності процесів проектування і впровадження інститутів.
Якщо ці характеристики рознести, то, вважаємо, більшість проблем як 

у теоретичному тлумаченні якості інститутів, так і у практичному проекту-
ванні інституційних змін, спрямованих на покращення якості інститутів, може 
бути визначена досить коректно і переконливо.



48

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 3 (22) 2015

Виклад основного матеріалу. В основі розмежування цих понять лежить 
відмінність таких узагальнюючих характеристик інститутів, як їх якість 
і дієвість.

Дієвість є вихідною характеристикою інститутів як регуляторів поведінки 
акторів у системі суспільства. Вона визначає і показує, наскільки міцною 
є сила впливу того чи іншого інституту на поведінку акторів, і передбачає 
широкий діапазон значень від абсолютної недієвості (норма декларується  
та/або закріплена в певному нормативному акті, проте насправді не впливає 
на поведінку акторів) до абсолютної дієвості (будучи загальновизнаною серед 
усіх акторів неформальним стандартом поведінки та/або закріпленою у від-
повідному нормативному акті, норма повністю виключає будь-які інші моде-
лі поведінки, крім тих, які вона задає). Визначальними ознаками поняття 
«дієвість інститутів» є його позитивність, абсолютність і нейтральність. Воно 
описує лише реальний стан інститутів у координатах «діє — не діє» без будь-
яких порівнянь і відносних характеристик, і не містить у собі жодних оцінок 
результатів і наслідків дії інститутів.

На відміну від дієвості поняття «якість інститутів» є нормативним і від-
носним, визначається не нейтральними вимірами, а якісними, ціннісними 
характеристиками дії інститутів і наслідками їхнього впливу на стан суспіль-
ства, динаміку і напрями його розвитку. Воно відбиває пануючі в суспільстві 
уявлення про цілі, завдання і напрями суспільного розвитку, віддзеркалює 
усталені в соціумі оцінки і стереотипи громадської думки стосовно соціальної 
справедливості системи забезпечення доступу членів суспільства до ресурсів 
суспільного виробництва, участі в розпорядженні цими ресурсами і розподі-
лі його результатів.

оскільки економічні інтереси акторів значною мірою не тільки не збіга-
ються, а суперечать один одному, звідси виникає суперечливість ставлення 
акторів до суспільної системи взагалі і якості її інститутів, зокрема.

оцінюючи інститути, актори зіставляють власні вигоди від дії інститутів 
з тими витратами, які вони змушені нести внаслідок існування інститутів — 
і в тих випадках, коли вони дотримуються вимог інститутів (витрати вико-
ристання норм), і тоді, коли вони ухиляються від цих вимог (витрати ухилен-
ня від норм).

іншими словами, якісні характеристики інститутів визначаються акторами, 
виходячи з їх суб’єктивних оцінок того, наскільки зміст інститутів відповідає 
або суперечить їхнім уявленням про можливість максимізації власних функ-
цій корисності, сприяє чи обмежує їхній доступ до ресурсів суспільства, під-
силює чи знижує їхні можливості у розподілі цих ресурсів і привласненні 
результатів їхнього використання.
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близьким за своїм змістом до поняття дієвості інститутів є поняття інфорс-
мента (enforcement) — одне з ключових понять нової інституційної економіки 
(НіЕ), яке у вітчизняній літературі тлумачиться в досить широкому діапазоні 
значень: «Термін “enforcement” у вітчизняній науковій літературі перекладаєть-
ся по-різному: примусове застосування (права, закону); правозастосування; 
примусове забезпечення дотримання; примушування до виконання; примушу-
вання до дотримання, забезпечення завдяки правовій санкції; гарантії дотри-
мання; гарантія прав; захист; механізми, що забезпечують виконання правил, 
способи забезпечення дієвості; контроль за дотриманням (правил, норм, контр-
актів), а іноді й просто — інфорсмент» [6, с. 28].

розмежовуючи і зіставляючи між собою різні трактування поняття «ін-
форсмент», В. Л. Тамбовцев слушно вказує на те, що головним у цьому по-
нятті є саме примушування до виконання, і підкреслює: «Здавалося б, легше 
перекласти цей термін як «виконання (норми, закону, правила...)», проте такий 
переклад містив би двозначність: адже правило може здійснюватися, зокрема 
тому, що це вигідно економічному агенту, тобто без будь-якого зовнішнього 
примушування» [7, с. 6].

Поділяючи таку точку зору, можна підсумувати: інфорсмент як примушу-
вання до дотримання норм є лише одним із напрямів або умов забезпечення 
дієвості норм, крім якого існують й інші напрями, які потребують розгляду 
та аналізу.

Дієвість інститутів визначається наявністю в них низки пов’язаних між со-
бою атрибутів, що надають їм характеру діючих норм і правил — таких, що:

– дійсно використовуються;
– за дотриманням яких здійснюється моніторинг;
– які захищені відповідними механізмами.
і на основі яких встановлюється:
– хто має право приймати рішення у розв’язанні конкретних проблем (на 

конкретному рівні соціальної організації, у конкретній проблемній галузі тощо);
– які дії дозволені або обмежені чи заборонені (містять у собі приписи, які 

забороняють, дозволяють або вимагають певних дій чи рішень);
– які загальні правила будуть використовуватися і яким процедурам необ-

хідно слідувати;
– який виграш отримають індивіди залежно від своїх дій [6, с. 8–9].
Дієвість інститутів зумовлюється цілісністю їхньої структури, яка в за-

гальному вигляді повинна містити сукупність таких елементів, що складають 
повну (стандартизовану) логічну структуру інституту [8; 9, c. 32–36; 10; 11, 
с. 18–30]:

– зміст;
– умови застосування;
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– адресат;
– характер;
– перелік санкцій;
– гарант.
Наявність у новоінституційному тлумаченні інститутів двох останніх еле-

ментів (переліку санкцій і гаранта) доповнює перелік тих характеристик ка-
тегорії «норма», що прийнято визначати в логіці [8], і має на увазі таке тлу-
мачення цих елементів.

Змістом будь-якої норми завжди є дія, яку за тих чи інших умов індивід:
– повинен здійснити;
– може здійснити;
– не має здійснювати.
Умови застосування — це та ситуація, що зазначена в нормі, і з настанням 

якої має бути здійснена або припустима та дія, що передбачена цією нормою.
Адресат (суб’єкт) — окрема особа (індивід) або група осіб (індивідів), 

яким адресована норма.
Характер норм визначається специфікою спрямованості їхньої дії; вихо-

дячи з чого можна визначити три основні типи норм:
– зобов’язуючі (примушують виконувати певні дії);
– дозвільні (дозволяють виконувати певні дії);
– заборонні (забороняють виконувати певні дії).
Перелік санкцій — це певний комплекс практичних дій, які вживаються 

стосовно суб’єкта норми чи правила з боку гаранта цієї норми чи правила 
у тому випадку, коли гарант знайшов у діях суб’єкта відхилення від тих вимог, 
які йому приписуються змістом цієї норми чи правила.

Гарант норми — окрема особа (індивід) або група осіб (індивідів), які за-
стосовують санкції до адресатів (суб’єктів) норми чи правила у тих випадках, 
коли дії адресатів (суб’єктів) відхиляються або вступають у суперечність із 
змістом вимог, які задаються цією нормою чи правилом [9, c. 32–36; 11, с. 18–30].

Наявність сукупності цих характеристик виступає вихідною умовою за-
безпечення дієвості будь-якого інституту, оскільки, якщо в структурі інститу-
ту дійсно є присутніми всі визначені елементи, то цим зумовлюється його 
спроможність відігравати роль як реально діючих рамок (що обмежують 
поведінку акторів), так і стимулів (які сприяють формуванню та реалізації 
певних моделей поведінки), що врешті і надає поведінці економічних акторів 
суспільної системи передбачуваного характеру.

і, навпаки, якщо хоч один із елементів цього комплексу є відсутнім, то 
це, у кращому випадку, зумовить вкрай низьку ефективність дії інституту, 
а у гіршому (що трапляється набагато частіше) зробить інститут недіючим 
взагалі — тобто зумовить ситуацію, у якій певний інститут хоча формально 
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нібито й існує (є «прописаним» у певному законі чи якомусь іншому нор-
мативному акті), насправді — реально є недієвим, оскільки його вимоги не 
виконуються.

Врешті, ми підходимо до визначення такої характеристики інститутів 
суспільства, як їхня якість. З точки зору економічного підходу всі норми 
права можуть бути віднесені до економічно ефективних і економічно неефек-
тивних. Економічно ефективними визнаються ті, що сприяють оптимізації 
використання ресурсів суспільства і створюють умови для продуктивної 
господарчої діяльності, неефективними — ті, що, навпаки, погіршують 
можливості оптимізації використання ресурсів суспільства і створюють 
умови для непродуктивної, перерозподільної діяльності окремих носіїв 
інтересів, відображають не суспільні інтереси розвитку національної еко-
номки, а приватні інтереси майбутніх споживачів ренти в системі державної 
влади. Звідси, якісними інститутами необхідно визначити ті, що створюють 
найкращі умови для продуктивного розвитку суспільства і забезпечують 
оптимальне з точки зору всього суспільства використання факторів і резуль-
татів суспільного виробництва.

Висновки. Таким чином, визначимо головні висновки:
– виконання інститутами ролі регуляторів соціальних відносин визнача-

ється їх головною характеристикою — дієвістю;
– необхідною основою забезпечення дієвості інститутів є досконалість (пов-

нота) їхньої структури, що передбачає наявність таких структурних елементів, 
як зміст, умови застосування, адресат, характер, перелік санкцій, гарант;

– за своїм змістом оцінка дієвості інститутів є оцінкою сили їхнього впли-
ву на поведінку економічних акторів суспільства і не передбачає таких нор-
мативних аспектів, як моральна допустимість і прийнятність, соціальна 
справедливість тощо;

– це аж ніяк не заперечує необхідності і значущості зазначених норматив-
них оцінок, однак ці нормативні оцінки повинні бути відмежовані від оцінок 
«технічної» ефективності функціонування інститутів і мають бути визначені 
в контексті двох інших напрямів дослідження інститутів, якими є оцінка ре-
зультативності і наслідків функціонування інститутів, а також оцінка ефек-
тивності процесів проектування і впровадження інститутів.

Дієві інститути не завжди і зовсім необов’язково можуть бути якісними — 
ефективними. більш того, за підтримки дії певних інтересів у суспільстві може 
досить довго відтворюватися неефективна система інститутів, яка суперечить 
прогресу суспільства. Але, якщо мова йде про якісні — ефективні інститути, 
то вони обов’язково повинні мати всі ознаки дієвих інститутів і без дотриман-
ня цієї відправної умови не зможуть виконувати роль стимулюючих факторів 
розвитку суспільства.
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ОбОбщАЮщИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ  
СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛьТАТОВ ДЕЙСТВИЯ  

ИНСТИТУТОВ ОбщЕСТВА

Названы главные критерии оценок состояния и результатов действия институтов 
общества. определено содержание понятий «действенность» и «качество институ-
тов» и обоснована целесообразность их использования в качестве обобщающих 
характеристик институциональной системы.
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I. V. TIMOSHENKOV
Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, Professor of the Economic 

Theory Department, v. N. Karazin Kharkiv National University.

GENERALIZED CHARACTERISTICS  
OF THE STATE AND PERFORMANCES  

OF INSTITUTIONS IN A SOCIETY
The state and performances of societal institutions can be described using such gener-

alized characteristics as institutional quality and institutional effectiveness.
Effectiveness is a basic characteristic of institutions as regulators of economic actors’ 

behavior in a society. It determines and shows how strong the influence of a particular insti-
tution on the behavior of actors and assumes a wide range of possible values from the abso-
lute ineffectiveness (a rule is declared and/or formalized in a certain legal document but does 
not affect the actual behavior of actors) to the absolute effectiveness (being commonly rec-
ognized by all actors as an informal norm of behavior and/or formalized in a corresponding 
legal document, the norm completely rules out all patterns of behavior inconsistent with it).

The defining characteristics of the concept of institutional effectiveness are positivity, 
absoluteness, and neutrality. Institutional effectiveness just describes the actual state of 
institutions in the coordinates «has effect — has no effect» without using any comparisons 
or relative characteristics, and does not evaluate the performances of institutions. In contrast 
to the concept of institutional effectiveness, the concept of institutional quality is normative 
and relative. It is assessed not by neutral measurements but rather by qualitative value-
based judgments about the institutional performance and the effect it produces on the state 
of the society, its dynamics and directions of the development.

This assessment reflects dominating in a society notions regarding the goals, tasks, and 
functions of economics, and mirrors the commonly accepted values and stereotypes in 
public opinion regarding what systems of access to society’s resources, participation in 
allocation of those resources, and distribution of the results produced by the economic 
system are socially just.

Effective institutions are not necessarily high-quality institutions. Moreover, an ineffec-
tive system of institutions which impedes the societal progress can be reproduced over a long 
period of time due to the support of status quo by some interest groups. At the same time, 
high-quality institutions must necessarily be effective because without satisfying this condi-
tion they will be unable to play the role of stimulating factors in the development of a society.

Short Abstract for an article
Abstract. In the paper, the main criteria for assessing the state and performances of 

societal institutions are identified. The definitions of concepts of institutional effectiveness 
and institutional quality are given and the relevance of using these concepts as generalized 
characteristics of an institutional system is substantiated.

Key words: effectiveness of institutions, institutions, institutional system, formal in-
stitutions, informal institutions, quality of institutions.
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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ  
НОВОї ЕКОНОМІКИ МАСОВОї СПІВПРАЦІ:  

ПРОбЛЕМИ ТА ЗАРУбІЖНИЙ ДОСВІД1

На базі порівняльного аналізу організаційних механізмів традиційної ринкової 
економіки та вікіноміки обґрунтовано головні особливості інституціоналізації 
співробітництва учасників мережевих спільнот електронного простору. розкрито 
зміст та напрями подолання інституційного конфлікту внутрішніх та зовнішніх 
правил функціонування нової економіки масової співпраці. обґрунтовано необхід-
ність адаптації внутрішніх правил вікіноміки до законодавства певних країн, ство-
рення державою правового поля для ефективного здійснення масової співпраці 
через інтернет.

Ключові слова: нова економіка масової співпраці (вікіноміка), краудсорсинг, 
краудфандинг, внутрішня та зовнішня інституціоналізація, інституційний конфлікт.
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інституційної побудови правової економіки в Україні» за рахунок видатків державного бюджету  
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Постановка проблеми. В умовах економіки знань на базі сучасних ін-
формаційно-комунікаційних технологій поширюються нові моделі еконо-
мічних відносин суб’єктів господарювання, серед яких — масова співпраця 
через інтернет. Дослідження співробітництва людей у мережевих спільнотах 
електронного простору є актуальним, оскільки зараз це соціально-економічне 
явище, що набуває глобального характеру, не отримало ще необхідного рівня 
теоретичного розкриття фахівцями з економіки та менеджменту. Важливою 
складовою дослідження нової економіки масової співпраці є визначення зміс-
ту, напрямів та форм її інституціоналізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Головні принципи нової еко-
номіки масової співпраці або вікіноміки було розкрито канадським вченим, 
професором університету Торонто, президентом міжнародного науково-до-
слідного центру New Paradigm Доном Тапскоттом та віце-президентом і ви-
конуючим редактором зазначеного центру Ентоні Уільямсом у широко відо-
мому творі «Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything» (2007) 
[1]. Його продовженням є їх твір «Macrowikinomics: rebooting business and 
the world» (2010). У сучасний період розкриття змісту та напрямів розвитку 
вікіноміки знаходиться переважно на рівні аналізу та первинного узагальнен-
ня практики співробітництва людей у веб-просторі.

Формулювання цілей. Метою статті є обґрунтування особливостей ін-
ституціоналізації співробітництва людей через інтернет на базі порівняльно-
го аналізу механізмів нової економіки масової співпраці і традиційної ринко-
вої економіки.

Виклад основного матеріалу. Нова економіка масової співпраці є систе-
мою економічних відносин фізичних осіб з продукування, розподілу, обміну 
і споживання різноманітних продуктів та послуг (споживчих, розподільних, 
інтелектуальних, фінансових, культурних, духовних) на базі залучення ресур-
сів та співпраці через інтернет великої кількості людей, об’єднаних мереже-
вими спільнотами, яка здійснюється у глобальному економічному просторі.

Головними взаємопов’язаними секторами економіки масової співпраці 
є такі:

1. Економіка масової співпраці фізичних осіб з обміну послугами через 
інтернет. Прикладом такої масової співпраці людей є онлайн-сервіс замов-
лення таксі зі смартфона Uber, який зараз вважається найдорожчим стартапом 
у світі та оцінюється у 50 млрд дол. Сервіс є доступним у більш ніж 200 ве-
ликих містах у 55 країнах світу, дозволяє клієнтам викликати таксі, а також 
побачити на карті, де знаходиться машина, а водіям — як найближче дістати-
ся до замовника. Сервіс працює як онлайн-майданчик (сайт), що з’єднує во-
діїв з користувачами, не володіє автомобілями і не приймає на роботу водіїв, 
але дозволяє підробляти приватним автомобілістам. Водії, які працюють 
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з Uber, не проходять медичне обстеження, а автомобілі — передбаченого для 
таксі техогляду. Саме тому, що такі водії не сплачують необхідні збори, по-
їздка при замовленні через сервіс може коштувати вдвічі менше, ніж через 
традиційну службу таксі [2; 3; 4].

Функціонування цього сектору економіки масової співпраці забезпечуєть-
ся обмінними інтернет-платформами (сайтами). Наприклад, створений 
у Франції у 2006 р. сайт blablacar, користувачами якого є щомісячно понад 
400 тис. осіб, забезпечує встановлення зв’язків водіїв, які мають вільні місця 
у машинах, і потенційних пасажирів. Зараз діяльність цього обмінного сайта 
поширюється на італію, іспанію, Велику британію, Німеччину, Польщу, 
а кожні 20 секунд він реєструє нового клієнта. Зараз діяльність цього обмін-
ного сайта поширюється на італію, іспанію, Велику британію, Німеччину, 
Польщу, а кожні 20 секунд він реєструє нового клієнта [5].

2. Економіка масової співпраці людей через інтернет із залучення та ви-
користання ресурсів фізичних осіб, насамперед інтелектуальних та фінансо-
вих для здійснення різноманітних проектів, починаючи з висунення ідеї та 
обговорення шляхів розв’язання певної проблеми і завершуючи фінансуван-
ням стартапів.

базовою технологією масової співпраці із залучення ресурсів великої кіль-
кості людей є краудсорсинг — (від англ. crowdsourcing — використання дже-
рел ресурсів «натовпу»), спрямований на забезпечення оптимальної комбіна-
ції і використання різноманітних ресурсів людей («натовпу») для досягнення 
певних цілей: споживчих, виробничих, соціальних, культурних та ін. Крауд-
сорсингові технології співпраці великої кількості людей («натовпу») через 
інтернет уперше охарактеризовано редактором і журналістом журналу Wired 
Джеффом Хау «Crowdsourcing. Why the Power of the Crowd Is Driving the Future 
of business Crowdsourcing» (2008) [6].

Залежно від виду ресурсів, що мобілізуються на базі технології краудсор-
сингу, слід розрізняти:

– інтелектуальний краудсорсинг (crowd-intelect-source-using) — техно-
логія інтелектуальної співпраці у мережевих спільнотах електронного про-
стору, що спрямовується на сумісне створення інтелектуального продукту 
на основі інтеграції знань великої кількості людей. Його змістом є інтелек-
туальна співпраця через інтернет людей як носіїв знань, яка не має терито-
ріальних, корпоративних, професійних, соціальних, культурних та інших 
обмежень. Технологічне ядро інтелектуального краудсорсингу — інтернет-
платформи, що забезпечують мобілізацію знань великої кількості людей для 
розв’язання певних проблем у різних галузях життєдіяльності суспільства. 
Наприклад, краудсорсингова платформа DesignContest.ru, яка діє у СшА, 
росії і Україні, забезпечує проведення конкурсів на розробку будь-якого гра-
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фічного дизайну, починаючи з логотипу і закінчуючи дизайном сайта і фір-
мовим стилем. У конкурсі можуть брати участь дизайнери проектів з різних 
країн світу [7]. одним із напрямів інтелектуального краудсорсингу є крауд-
кастинг (crowdcasting) — «поширення інформації про проблему в мережевих 
спільнотах з метою знаходження пропозицій щодо її вирішення» [8, с. 10];

– краудрекрутинг (crowd-recruiting), спрямований на забезпечення суб’єктів 
господарювання трудовими ресурсами шляхом пошуку, підбору та оцінки 
персоналу через інтернет [9];

– краудфандинг (crowdfunding) — технологія залучення коштів великої 
кількості людей — користувачів інтернету, пов’язаних мережевими спільно-
тами, з метою фінансування різноманітних проектів. Технологічна основа — 
краудфандингові платформи, серед яких світовим лідером є міжнародна 
краудфандингова платформа Kickstarter.

Головними суб’єктами економіки масової співпраці з фінансування ви-
ступають люди (натовп), для яких внесення коштів у певні проекти (вироб-
ничі, інноваційні, культурні тощо) є заняттям тимчасовим і додатковим до 
основних видів їх економічної активності. Зараз краудфандинг має такі фор-
ми: а) краудлендинг — кредитування фізичних осіб фізичними особами, що 
здійснюється як народне (колективне) кредитування і р2р-кредитування, коли 
позичальник спілкується не з знеособленою масою людей, а з безпосереднім 
кредитором. Наприклад, загальний обсяг персональних кредитів, отриманих 
користувачами краудлендингових платформ Prosper Marketplace, станом на 
жовтень 2014 р. досяг 2 млрд дол. [10]; б) краудінвестинг — краудфандинго-
ва технологія, що дає можливість інвесторам — фізичним особам отримати 
частки власності (акції) та прибутки від проектів, які є об’єктом інвестицій.

За технологією та характером функціонування нова економіка масової 
співпраці має суттєві відмінності порівняно з традиційною ринковою еконо-
мікою. По-перше, суб’єктами економіки масової співпраці є фізичні особи, 
які поєднані мережевими спільнотами та використовують їх для розв’язання 
своїх проблем, співпрацюючи через інтернет з великою кількістю людей не-
залежно від їх професії, соціального статусу, місця проживання та роботи. Це 
економічна поведінка фізичних осіб, що набуває глобального характеру, гло-
бальна наноекономіка.

По-друге, це мережева економіка, що поєднує рівноправних партнерів, 
відносини між якими базуються на їх вільному виборі та самостійному прий-
нятті рішень.

По-третє, це економіка без традиційних посередників та елементів рин-
кової інфраструктури — банків, готелів, магазинів, складів. Використовуючи 
маркетинговий підхід щодо розподілу благ до характеристики нової економі-
ки масової співпраці, можна стверджувати, що це економіка з нульовим кана-
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лом, оскільки зв’язок виробників і споживачів послуг або власників ресурсів 
і тих, хто їх залучає і використовує, є прямим. Спілкування учасників спів праці 
здійснюється через інтернет-сайти (платформи, майданчики), які виконують 
інформаційно-комунікаційну і маркетингову функції.

Завдяки цьому, по-четверте, це економіка низьких трансакційних витрат по-
рівняно з традиційною ринковою економікою. Прямі контакти учасників мере-
жевих спільнот, що забезпечують інтернет-сайти, сприяють економії їх витрат на 
пошук та аналіз інформації, вимірювання та ведення переговорів тощо.

По-п’яте, це креативна економіки, оскільки метою мережевої співпраці 
великої кількості людей є пошук нових ідей, рішень, продуктів, послуг, тех-
нологій тощо.

По-шосте, в економіці масової співпраці значну роль відіграють нееконо-
мічні, ірраціональні чинники економічного вибору людини. Так, залучення 
коштів фізичних осіб на фінансування певного стартапу визначається не 
тільки їх економічним розрахунком та очікуваним доходом, а також їх осо-
бистісними уподобаннями, цінностями, цілями, соціальними мотивами, до-
вірою до авторів проекту, думкою та досвідом учасників мережевих спільнот 
тощо.

По-сьоме, це економіка, що базується на самоорганізації учасників мере-
жевих спільнот задля здійснення певного проекту шляхом визначення, прий-
няття та впровадження певних правил співробітництва та їх дотримання.

Зазначені особливості нової масової економіки співпраці порівняно з тра-
диційною моделлю організації ринкових відносин, а саме: глобальний харак-
тер, креативність, мережі та прямий зв’язок рівноправних учасників, довіра 
та самоорганізація, значна роль неекономічних регуляторів, економія транс-
акційних витрат — обумовлюють певну специфіку її інституціоналізації як 
процесу визначення, встановлення та поширення певних правил та норм 
економічної поведінки її учасників, засобів контролю та форм відповідаль-
ності за їх порушення. Ці правила, по-перше, є неформальними і формальни-
ми, серед останніх — норми правового регулювання цієї діяльності. По-друге, 
їх можна поділити на внутрішні, джерелом яких є масова співпраця людей, 
в процесі якої вони створюються та поширюються (самоорганізація), і зов-
нішніми, визначення яких є результатом нормотворчої діяльності держави.

Внутрішніми є правила співпраці учасників мережевих спільнот, що вста-
новлюються ними самими, а також правила діяльності віртуальних комуніка-
торів — інтренет-платформ, онлайн-майданчиків. Визначення цих правил та 
їх реалізація є процесом внутрішньої інституціоналізації економіки масової 
співпраці, її самоврегульованості. У цьому випадку інститути визначаються 
та закріплюються самою спільнотою, яка і контролює дотримання встанов-
лених правил (рутин).
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Зовнішня інституціоналізація забезпечується насамперед державою, яка 
розроблює та застосовує як економічні, так і правові заходи, спрямовані на 
регулювання співпраці великої кількості людей через інтернет. Сучасному 
етапу розвитку економіки масової співпраці є притаманною значна обмеже-
ність державно-правової регламентації її функціонування.

Треба підкреслити, що інституціоналізація нової економіки масової спів-
праці є одним із головних напрямів подолання ризиків як її учасників, так 
і суб’єктів економічних відносин загалом. ризики учасників масового співро-
бітництва пов’язані з можливістю отримання неякісних товарів та послуг, 
нівелюванням авторства нової ідеї, продукту, послуги та ін., перетворенням 
інтернету на канал недостовірної інформації, плагіату та недобросовісних 
запозичень чужих інтелектуальних, творчих здобутків, фінансовим шахрай-
ством на базі краудфандингу та ін.

ризиками суб’єктів господарювання певної країни є можливість зниження їх 
конкурентоспроможності та втрати клієнтів на ринках аналогічних товарів і 
послуг, падіння доходів, скорочення робочих місць тощо. Для держави це є за-
грозою соціально-економічній стабільності, посилення соціальної напруженості.

однією із головних причин зазначених загроз є конфлікт внутрішніх пра-
вил і норм державно-правового регулювання національної економіки певної 
країни, як це, наприклад, трапилося із сервісом Uber, діяльність якого була 
повністю або тимчасово заборонена урядами Німеччини, Франції, італії, іс-
панії, Таїланду у зв’язку з недотриманням діючих у країнах норм реєстрації 
та перевірки водіїв. Зараз зберігається також заборона на роботу Uber в Нью-
Делі, де стався інцидент з арештом водія.

ініціаторами судів щодо діяльності Uber були національні профспілки пра-
цівників таксі, які звинуватили сервіс у недобросовісній конкуренції. Так, за 
ініціативою німецького союзу працівників таксі, які заявили про невідповідність 
діяльності Uber встановленим у Німеччині стандартам, у рішенні суду у Франк-
фурті визначено, що без отримання офіційного дозволу згідно із чинним зако-
нодавством пасажирські перевезення, замовлені з використанням мобільних 
додатків, здійснюватися не можуть [4]. В італії у першій половині 2015 р. від-
булися страйки працівників таксі — проти сервісу Uber. За позовом профспілок 
суд у Мілані заборонив на території країни роботу сервісу, постановивши, що 
діяльність Uber порушує законодавство про добросовісну конкуренцію через 
встановлення низьких цін та залучення приватних водіїв без дозволу [11]. По-
ява Uber у британії також призвела до конфлікту з місцевими службами таксі, 
які намагалися добитися заборони на роботу сервісу, оскільки його водії не 
працюють за таксометром [4]. У СшА 15 липня 2015 р. наглядові органи шта-
ту Каліфорнія оштрафували Uber на 7,3 млн дол. тому, що сервіс не надавав 
інформації про причини ДТП, випадки порушення правил перевезення, а також 
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про кількість відмов клієнтам з обмеженими можливостями. Дію ліцензії ком-
панії на території штату було призупинено [12].

Наведені факти свідчать про реальний конфлікт внутрішніх правил серві-
су Uber, що забезпечують його конкурентоспроможність і ефективність, та 
законодавства країн, у яких він діє, що призводить до втрат як економічних 
суб’єктів, які працюють за традиційною моделлю надання транспортних по-
слуг, та їх клієнтів, так і сервісу.

На нашу думку, розв’язання інституційного конфлікту, по-перше, потребує 
певної адаптації внутрішніх правил економіки масової співпраці до норма-
тивних актів певної країни. Так, зараз Uber має намір впровадити технології 
перевірки водіїв по всьому світу, включаючи тести на детекторі брехні і ви-
моги додаткових даних до ліцензій на комерційну діяльність. Крім того, од-
нією з ініціатив Uber будуть дослідження і розробки у сфері біометричних 
даних та верифікації голосу з метою створення інструментів для розширеної 
перевірки водіїв. Сервіс також має намір надати пасажирам спосіб миттєво 
зв’язатися з командою Uber та зі своїми близькими в екстреній ситуації [13].

По-друге, необхідними є розробка, прийняття та впровадження державних 
нормативних актів, об’єктом регулювання яких є нова економіка масової 
співпраці, її сектори та форми. розглянемо напрями інституціоналізації крауд-
фандингу, спрямовані на запобігання фінансовому шахрайству, спираючись 
на досвід СшА:

1) легітимізація краудфандингу, зокрема такої його форми, як краудінвес-
тинг шляхом прийняття необхідних законів та нормативних актів. Технологія 
краудінвестингу передбачає можливість інвесторів отримати акції підпри-
ємств, у які вкладаються кошти. Але інвестиції у стартапи можуть бути ри-
зикованими та неліквідними. Можливим є і шахрайство у цій сфері, оскільки 
ця технологія не має правового забезпечення. З метою подолання цієї ситуації 
у СшА у липні 2013 р. Комісія із цінних паперів та бірж скасувала заборону 
публічної пропозиції цінних паперів для приватних компаній, що діяла біль-
ше 80-ти років [14]. Завдяки цьому у суб’єктів краудінвестингу з’явилася 
легальна можливість публічно рекламувати свої пропозиції інвесторам щодо 
передачі акцій підприємств, створених, наприклад, на базі стартапів, інвес-
торам як винагороди за участь у їх фінансуванні. отже, знаття цієї заборони 
забезпечило включення краудінвестингу у правове поле інвестиційної діяль-
ності у країні, його легальний розвиток;

2) державний контроль діяльності суб’єктів економіки масової співпраці 
за технологією краудфандингу з метою профілактики та запобігання шахрай-
ству. У СшА після скасування зазначеної заборони у штаті Массачусетс 
сформована нова поліцейська структура з контролю краудінвестингу — 
Internet Crowdfunding and offerings Watch Department, I-Crowd (Департамент 
спостереження за краудфандингом), яка буде відстежувати використання 
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приватними компаніями, що випустили цінні папери, права на публічну про-
позицію, контролювати достовірність та повноту інформації, слідкувати за 
діяльністю краудінвестингових платформ, що займаються збиранням коштів. 
У його складі юристи з цінних паперів та іТ-персонал [15]. Діяльність цього 
поліцейського департаменту убезпечить діяльність інвесторів, кошти яких 
залучаються за технологією краудфандингу.

Висновки. Нова економіка масової співпраці на відміну від традиційних 
форм економічної поведінки суб’єктів ринкових відносин є наноекономікою, 
що глобалізується, якій притаманні креативність, мережі та прямий зв’язок 
рівноправних учасників, довіра та самоорганізація, значна роль неекономічних 
регуляторів, економія трансакційних витрат.

У сучасний період інституціоналізація економічних відносин масової 
співпраці здійснюється переважно як самоінституціоналізація — визначення 
та встановлення певних рутин, які регулюють різні види та форми масової 
співпраці людей. Спостерігається певний інституційний конфлікт між внут-
рішніми правилами цієї співпраці, що встановлюються інтернет-платформа-
ми і учасниками мережевих спільнот електронного простору та законодав-
ством країн, охоплених краудсорсинговими технологіями. Важливими на-
прямами подолання конфлікту є легітимізація та державний контроль 
економіки масової співпраці з метою убезпечення як її учасників, так і суб’єктів 
національної економіки загалом.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ  
НОВОЙ ЭКОНОМИКИ МАССОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: 

ПРОбЛЕМы И ЗАРУбЕЖНыЙ ОПыТ

На основе сравнительного анализа организационных механизмов традицион-
ной рыночной экономики и викиномики обоснованы особенности институцио-
нализации экономического взаимодействия участников сетевых сообществ 
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электронного пространства. раскрыто содержание и направления преодоления 
институционального конфликта внутренних и внешних правил функционирова-
ния экономики массового сотрудничества. обоснована необходимость адаптации 
внутренних правил викиномики к законодательству определенных стран, созда-
ние государством правового поля эффективного осуществления массового со-
трудничества через интернет.

Ключевые слова: новая экономика массового сотрудничества (викиномика), 
краудсорсинг, краудфандинг, краудинвестинг, внутренняя и внешняя институциона-
лизация, институциональный конфликт.
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Doctor of Sciences (Economics), professor, professor of the Economic Theory Depart-

ment of Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv

INSTITUTIONALIZATION  
OF THE NEW ECONOMY OF MASS COLLABORATION:  

PROBLEMS AND FOREIGN EXPERIENCE

Problem setting. research of human collaboration in network communities of the 
World Wide Web is of considerable importance. Nevertheless, it hasn’t been sufficiently 
examined yet.

Recent research and publications analysis. Nowadays, the wikinomics analysis is, 
mainly, at the level of primary generalization of the collaboration experience in the 
cyberspace.

Paper objective. The article objective is to substantiate peculiarities of institutionaliza-
tion of human collaboration through the Internet.

Paper main body. According to the technology and nature of functioning, there are 
significant differences between the wikinomics and the traditional market economy: 
global nature; creativity; networks and direct connection between equal participators; 
confidence and self-organizing; the significant role of non-economic regulators; retrench-
ment of transactional expenses. These differences stipulate particular specificity of the 
institutionalization of mass collaboration as a process of determination, establishment, and 
expansion of certain rules and norms, which are inherent to its formal and informal as well 
as external and internal participators. A conflict between the wikinomics internal rules and 
the norms of public legal regulation of a certain country’s national economy causes risks 
for its participators as well as business entities in general.

Conclusions of the research. Legitimization and public control over mass collabora-
tion of a large amount of persons through the Internet are important directions of overcom-
ing the institutional conflict.
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Short Abstract for an article
Abstract. Having done the comparative analysis of organizational mechanisms of the 

traditional market economy and the wikinomics, the author substantiates the main pecu-
liarities of the institutionalization of collaboration of network community participators in 
the cyberspace. The author has indicated the sense and directions of overcoming the insti-
tutional conflict between the external and internal rules of functioning of the new economy 
of mass collaboration. The article substantiates necessity of adaptation of the internal rules 
of the wikinomics to legislation of certain countries and creation of the legal framework 
for effective implementation of mass collaboration through the Internet.

Key words: new economics of mass collaboration (wikinomics), crowd-funding, in-
ternal and external institutionalization, institutional conflict.
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РОЗбУДОВА ПРАВОВОї ЕКОНОМІКИ  
НА бАЗІ УКРАїНСьКОї СИСТЕМИ  

ФОРМУВАННЯ ДОхОДІВ НАСЕЛЕННЯ:  
РЕАЛьНІСТь ЧИ ФІКЦІЯ?1

Доведено, що розбудова правової економіки на базі української системи форму-
вання доходів населення невигідна значній частині підприємців, політиків, держ-
службовців і переважно є фікцією. Аби вона стала реальністю, необхідні відокрем-
лення бізнесу від влади та розвиток конкурентного ладу. Для цього запропоновано 
сім напрямів удосконалення системи формування доходів в Україні.

Ключові слова: конституційна економіка, правова економіка, регулювання до-
ходів населення, саморегулювання доходів населення, відокремлення бізнесу від 
влади, розвиток конкурентного ладу.

JEL Classification: P26, P21, H00, K20.

Постановка проблеми. Майже чверть століття відбувається пострадянська 
трансформація економіки України, але правову економіку й досі не сформо-
вано. Хоча в останній рік спостерігається певна інтенсифікація реформатор-
ських зусиль, їх ефективність викликає сумніви. Аби розібратися в перспек-

1 роботу виконано в межах цільової комплексної програми «Соціально-економічна модерніза-
ція України та формування інноваційної моделі розвитку» (№ державної реєстрації 0111u000961) 
та фундаментального дослідження «Науково-теоретичні проблеми формування, розвитку та 
інституційної побудови правової економіки в Україні» за рахунок видатків державного бюджету  
(№ державної реєстрації 0115U000326).
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тивах розбудови правової економіки в Україні, необхідно проаналізувати со-
ціально-економічні засади цього.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Категорію правової економіки 
можна вважати розвитком концепції конституційної економіки, одним із за-
сновників якої вважається Дж. бьюкенен [1]. За бьюкененом конституційна 
політична економія спрямована на вивчення чинних характеристик правил та 
інститутів, у межах яких взаємодіють індивіди, а також процесів, шляхом яких 
ці правила та інститути обираються або виникають [1, c. 1].

Питання конституційної економіки та її розвитку на базі трансформацій-
ної системи розглядають Г. М. Андреєва [2], П. Д. баренбойм [3], С. ю. Да-
нилов [4], П. о. Добродумов [5], о. В. Скупінський [6], а також Г. А. Гаджиєв, 
В. і. Лафитський, В. о. Мау, А. В. Захаров, В. Д. Мазаєв, Д. В. Кравченко [7] 
та інші.

Зазначені вчені висвітлили широке коло проблем розвитку конституційної 
економіки, проте їх дослідження не розкривають глибинні засади цього роз-
витку, пов’язані із явищами та процесами у сфері доходів населення.

У джерелі [8] розкрито категорію «система формування доходів», яка охоп-
лює систему саморегулювання доходів та систему їх регулювання. охаракте-
ризовано шість головних етапів розвитку системи формування доходів: ко-
лективний, приватний, управлінський, капіталістичний, соціально-ринковий 
та соціальний, а також українську систему формування доходів [8, с. 295–316]. 
Вважаємо за необхідне використати цей методологічний інструментарій для 
аналізу соціально-економічних засад правової економіки та для висвітлення 
передумов її формування в Україні.

Формулювання цілей. Мета статті — розкрити сучасний стан та перспек-
тиви розбудови правової економіки в Україні на основі існуючої системи 
формування доходів населення.

Виклад основного матеріалу. розбудова правової економіки в Україні має 
призвести до:

1) створення або санкціонування державою загальнообов’язкових фор-
мальних правил та інститутів, здатних сприяти ефективному функціонуванню 
економіки та економічному розвитку;

2) максимально можливого спрямування економічної діяльності в законні 
межі.

Ці завдання взаємопов’язані та мають вирішуватися у комплексі. Якщо 
в розвинених країнах, в межах концепції конституційної економіки, головна 
увага приділяється впливу правової системи на економічну ефективність, то 
для України вкрай актуальним є і другий аспект проблеми — максимально 
можливе спрямування економічної діяльності в межі закону. Адже вітчизняне 
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законодавство вже значною мірою удосконалене відповідно до ринкових ви-
мог, проте його дотримання викликає багато нарікань. Приблизно третина 
економіки знаходиться у тіні, а в офіційній економіці далеко не всі питання 
вирішуються у законний спосіб.

Категорія «правова економіка» більше відповідає українським реаліям, бо 
акцентує увагу, окрім економічної ефективності права, на необхідності здій-
снювати економічну діяльність відповідно до правових вимог.

оскільки за 24 роки незалежності, незважаючи на численні обіцянки та 
заклики до реформ, в Україні так і не сформовано правову економіку, для 
цього є суттєві об’єктивні підстави. Їх треба з’ясувати, аби зрозуміти перспек-
тиви розвитку правової економіки в Україні.

Для розуміння сутності процесів розвитку правової економіки слід 
пам’ятати, що система права є надбудовою над економічною системою. Про-
цеси розбудови правової економіки базуються на економічних процесах та 
явищах. Притаманна розвиненим країнам Заходу правова економіка має сво-
єю основою соціально-ринкову систему формування доходів. Виникнення та 
існування правової економіки нерозривно пов’язане з особливостями цієї 
системи.

існує багато відмінностей систем формування доходів розвинених країн 
та України. В межах цього дослідження доцільно зосередитися на такому 
аспекті системи формування доходів, як спрямованість зусиль індивідів.

У соціально-ринковій системі формування доходів поширена установка 
«хочеш добре заробляти — працюй багато і сумлінно». Наймані працівники, 
включаючи держслужбовців, намагаються якісно виконувати свої обов’язки, 
аби отримувати хорошу винагороду. Це вигідно не лише їм, але і суспільству.

Підприємці, аби отримати підприємницький прибуток, мають дати спо-
живачам те, за що вони готові платити. Ціни на виробничі ресурси переважно 
не контролюються підприємцями, тому головні зусилля вони спрямовують на 
ефективне використання факторів виробництва, що досягається на основі 
інновацій. Наслідуючи свої цілі, підприємець також реалізує суспільний ін-
терес, який полягає у підвищенні ефективності виробництва.

безумовно, не все так ідеально, але в основній масі в соціально-ринковій 
системі формування доходів люди реалізують свій особистий інтерес пара-
лельно із суспільним інтересом, бо підтримується приблизна еквівалентність 
обміну між працюючим індивідом та суспільством, між корисним внеском 
працівника чи підприємця та їх винагородою.

Цього вдалося досягти не тому, що в країнах Заходу живуть лише висо-
коморальні та свідомі люди, а тому, що протягом багатьох років розвитку 
правової економіки були сформовані ефективні механізми обмеження необ-
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ґрунтованого, нечесного заробітку. Передусім це базується на розвиненій 
правовій системі, а також на діловій етиці та суспільній моралі.

В Україні спостерігається протилежна ситуація. Зокрема, впровадження 
інновацій нерідко не є головним джерелом конкурентних переваг та підпри-
ємницького прибутку. Адже замість інтенсифікації маркетингових зусиль, 
замість зниження собівартості продукції чи підвищення її якості в Україні 
іноді значно вигідніше налагоджувати неформальні зв’язки із політиками 
чи держслужбовцями, аби отримати від держави преференції, створити не-
конкурентні бар’єри для інших підприємців, взяти участь у перерозподілі 
державної власності. Дуже вигідно, за бездіяльності чи навіть сприяння 
владних структур, формувати монопольне становище та отримувати на 
основі цього надприбутки. Доходи від використання надр України, за спри-
яння окремих політиків та держслужбовців, оминають народ та акумулю-
ються підприємцями.

За таких умов великий і частково середній та малий бізнес недостатньо 
зацікавлені в інноваційній діяльності та не надто сприяють підвищенню ефек-
тивності суспільного виробництва і розвитку економіки.

Для деяких політиків та чиновників владні повноваження перетворилися 
на джерела протизаконного збагачення, через що розвинувся тіньовий ринок 
посад. іноді критерієм службового просування стає не якість виконання 
обов’язків, а здатність оплатити підвищення. З іншого боку, олігархи про-
штовхують «своїх» людей у політику та на державну службу.

Це зрощення бізнесу та влади вигідне як багатьом підприємцям, так і знач-
ній частині політиків і держслужбовців. Адже бізнес отримує неринкові 
конкурентні переваги, що дозволяють убезпечитися від витіснення більш 
ефективними конкурентами та отримати надприбуток, частиною якого роз-
плачуються з корумпованими чиновниками та політиками. останні отримують 
додатковий дохід (корупційну ренту), який набагато перевищує оплату їх 
праці державою.

Ми прийшли до такої ситуації не тому, що в Україні переважно низькомо-
ральні та несвідомі громадяни, а тому, що розбудована протягом 24 років 
незалежності система формування доходів населення переважно стимулює 
не тих, хто створює вартість, а тих, хто краще перерозподіляє доходи на свій 
зиск, тих, хто вміє використовувати механізми необґрунтованого збагачення. 
Ці механізми недостатньо обмежені на рівні правової системи. На рівні мо-
ралі та етики нерідко також не має перешкод для нечесного, незаслуженого 
заробітку. Відбувається глибока деформація суспільної моралі, у деяких людей 
формується установка на заробіток будь-яким шляхом.

За такої системи впливові та важливі посади отримують не стільки ті, хто 
налаштований на чесну працю на благо народу та держави, скільки ті, хто 
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вбудований у систему зрощеної влади-бізнесу, хто є частиною неформальних 
корупційних мереж. За таких умов у бізнесі залишаються не найбільш тала-
новиті підприємці, а ті, хто знаходить неринкові конкурентні переваги у вза-
ємодії із владою.

Зазначені механізми формування доходів підприємців, політиків і держ-
службовців формують в Україні специфічну, далеку від ринкових принципів, 
систему формування доходів населення. За такої системи всі основні групи 
впливу на розвиток правової економіки — підприємці, політики, державні 
службовці — не надто зацікавлені в цьому розвитку. Навпаки, нерідко в їх 
інтересах консервація status quo.

За цих умов розбудова правової економіки на базі української системи 
формування доходів є швидше фікцією, ніж реальністю: показові реформи та 
дії спрямовані на заспокоєння суспільства, що вимагає антикорупційних ре-
форм. А глибинна сутність системи не змінюється. Причому головна пробле-
ма — не у створенні якісних законів, а в їх виконанні та у спрямуванні еко-
номічної діяльності в законні межі.

З іншого боку, соціально-економічна система України знаходиться у точці 
біфуркації, тому зміна курсу розвитку у напрямі формування правової еконо-
міки можлива.

розбудова правової економіки в Україні стане реальністю лише за умови 
суттєвого удосконалення системи формування доходів населення відповідно 
до зразка розвинених країн. Зокрема, в основі підприємницького прибутку 
мають бути ринкові конкурентні переваги, передусім інновації, а в основі до-
ходів політиків та держслужбовців — офіційна зарплата та інші легальні 
доходи. За нормалізації цих видів доходів можна розраховувати на набуття 
повністю ринкового змісту доходами власників праці, капіталу, інформації та 
землі.

основою реформування системи формування доходів населення може 
стати відокремлення бізнесу від влади та розвиток конкурентного ладу в Укра-
їні. оскільки, як уже зазначалося, багатьом підприємцям, політикам і держ-
службовцям це не вигідно, доводиться покладатися на тиск країн Заходу 
і громадянського суспільства.

Західні партнери України зараз надають кредити та фінансову допомогу 
нашій державі і вимагають антикорупційних реформ, здатних гарантувати 
ефективне використання та повернення кредитів. Проблема в тому, що Захід 
не здатен займатися мікроменеджментом українських реформ, а громадянське 
суспільство недостатньо розвинене і не вчиняє потужного впливу на систем-
ні реформи. Каталізатором перетворень можуть стати деякі політики нової 
генерації та іноземні фахівці.
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Для нормалізації відносин у сфері регулювання та саморегулювання до-
ходів населення в Україні необхідно:

1) поглибити міжнародну економічну інтеграцію (вітчизняні товари реа-
лізуються на зовнішніх ринках переважно в умовах ринкової конкуренції, що 
частково нівелює роль корупційних зв’язків всередині нашої країни; вільний 
доступ іноземних товарів на український ринок певною мірою змушує віт-
чизняний бізнес розвивати ринкові конкурентні переваги);

2) обмежити можливості використання наданих державою владних повно-
важень в особистих цілях (для цього, по-перше, потрібна глибока і всеохо-
плююча дерегуляція економіки; по-друге, той мінімум функцій держави, який 
доведеться залишити, має бути чітко врегульований нормативно-правовими 
актами, аби у чиновників не залишалося варіантів «допомогти» або «завади-
ти»; по-третє, потрібне поширення принципу «мовчазної згоди»; по-четверте, 
якщо уникнути суб’єктивних рішень неможливо, слід забезпечити максималь-
ну прозорість процедур прийняття рішень та полегшити незалежний контроль, 
зокрема через систему «електронного уряду»);

3) запровадити систему тотального контролю доходів, статків та видатків 
державних службовців, політиків та пов’язаних із ними осіб (у співробітництві 
з іншими країнами та міжнародними організаціями);

4) скоротити сфери економічної діяльності, які сприяють розвитку коруп-
ційних відносин влади та бізнесу (зокрема, потрібні детінізація економіки, 
виважена декриміналізація деяких складових економічної діяльності, бороть-
ба з відмиванням грошей, скорочення сектору державних підприємств та 
державних закупівель);

5) знищити корупційні соціальні мережі (для цього можна, зокрема, застосо-
вувати люстрацію та ротацію чиновників, створити систему соціальних ліфтів 
для залучення молодих фахівців на державну службу та в політичну діяльність);

6) врахувати морально-психологічний аспект реформ (в органах державної 
влади мають працювати не просто фахівці, а люди із незаплямованою репу-
тацію, патріоти України, орієнтовані на реалізацію інтересів суспільства; 
також доцільно залучати іноземних фахівців);

7) суттєво знизити можливості впливу олігархів на політиків та державних 
службовців.

реалізація зазначених заходів має сприяти відокремленню бізнесу від влади, 
розвитку конкурентного ладу в Україні та знищенню неринкових форм доходів. 
Це дозволить прибрати перешкоди до формування правової економіки.

Висновки. розбудова правової економіки в Україні має, з одного боку, 
гарантувати створення правової системи, здатної сприяти економічному роз-
витку та, з другого боку, забезпечити максимально можливе спрямування 
економічної діяльності в законні межі.
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Притаманна розвиненим країнам Заходу правова економіка має своєю 
основою соціально-ринкову систему формування доходів населення. Україн-
ська система формування доходів має негативні відмінності: переважно сти-
мулює не тих, хто створює вартість, а тих, хто краще перерозподіляє доходи 
на свій зиск, тих, хто вміє використовувати механізми необґрунтованого 
збагачення. За такої системи всі основні групи впливу на розвиток правової 
економіки — підприємці, політики, державні службовці — не стільки заці-
кавлені в її формуванні, скільки в збереженні status quo, в утриманні нерин-
кових конкурентних переваг та корупційних доходів.

Тому розбудова правової економіки на базі української системи форму-
вання доходів є швидше фікцією, ніж реальністю: показові реформи та дії 
спрямовані на заспокоєння суспільства, а глибинна сутність системи не 
змінюється.

Потрібне радикальне реформування системи формування доходів насе-
лення, основою якого може стати відокремлення бізнесу від влади та розвиток 
конкурентного ладу в Україні. Для цього, зокрема, потрібні: поглиблення 
міжнародної економічної інтеграції; обмеження можливостей використання 
наданих державою владних повноважень в особистих цілях; запровадження 
системи тотального контролю доходів, статків та видатків державних служ-
бовців, політиків і пов’язаних із ними осіб; скорочення сфер економічної ді-
яльності, які сприяють розвитку корупційних відносин влади та бізнесу; 
знищення корупційних соціальних мереж; суттєве зниження можливостей 
впливу олігархів на політиків та державних службовців.

Перспективним напрямом подальших досліджень вважаємо аналіз спосо-
бів зниження впливу олігархів на політиків та державних службовців.
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ПОСТРОЕНИЕ ПРАВОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
НА бАЗЕ УКРАИНСКОЙ СИСТЕМы ФОРМИРОВАНИЯ 

ДОхОДОВ НАСЕЛЕНИЯ: РЕАЛьНОСТь ИЛИ ФИКЦИЯ?

Доказано, что построение правовой экономики на базе украинской системы 
формирования доходов населения невыгодно значительной части предпринимателей, 
политиков, госслужащих и преимущественно является фикцией. чтобы оно стало 
реальностью, необходимы отделение бизнеса от власти и развитие конкурентного 
порядка. Для этого предложено семь направлений совершенствования системы фор-
мирования доходов в Украине.

Ключевые слова: конституционная экономика, правовая экономика, регулиро-
вание доходов населения, саморегулирование доходов населения, отделение бизнеса 
от власти, развитие конкурентного порядка.
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DEVELOPMENT OF A LAW-BASED ECONOMY  
IN TERMS OF THE UKRAINIAN SYSTEM OF FORMATION  

OF POPULATION INCOMES: REALITY OR FICTION?

Problem setting. Within a quarter of a century of post-soviet transformation in Ukraine 
a law-based economy hasn’t been formed. Is this feasible now?

Recent research and publications analysis. An issue of a constitutional economy and 
its development on the basis of a transformational system is considered in scientific papers 
of H. M. Andreieva, P. D. barenboim, H. A. Hadzhyiev, S. Yu. Danilov, P. o. Dobrodumov, 
A. v. zakharov, D. v. Kravchenko, v. D. Mazaiev, v. o. Mau, o. v. Skupinskyi, etc. Their 
researches don’t indicate basic frameworks of law-based economy development related to 
phenomena and processes in the field of population incomes.

Paper objective. The paper objective is to consider the modern position and prospects 
of development of the law-based economy in Ukraine in terms of a current system of for-
mation of population incomes.

Paper main body. The current system of formation of population incomes blocks 
development of the law-based economy, since it is oriented towards non-market competi-
tion methods, informal and non-legal practices, and receiving non-market forms of incomes, 
namely rent-seeking.
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The system requires to be reformed on the basis of the following actions: expansion 
of international economic integration; restriction of possibilities of using authorities, which 
are empowered by the state, for personal purposes; implementation of a system of total 
control over incomes, assets, and expenses of government officials and politicians; decrease 
of areas of economic activity, which conduces to development of corruption relationships 
between powers and business; extermination of corruption social relationships; significant 
decrease of possibilities of oligarch influence on politicians and government officials.

Conclusions of the research. Development of the law-based economy in terms of the 
Ukrainian system of formation of population incomes is fiction rather than reality: the deep 
sense of the system doesn’t change. Separation of the business and the state and formation 
of a competitive environment are essential steps for the purpose of changing the system.

Short Abstract for an article
Abstract. The author has proved that development of the law-based economy in terms 

of the Ukrainian system of formation of population incomes is unbeneficial for a significant 
share of entrepreneurs, politicians, and government officials, i.e., it is fiction. The law-based 
economy can become the reality under conditions of separation of the business and the 
state and formation of a competitive environment. To attain this goal the author suggests 
seven directions of improvement of the income formation system in Ukraine.

Key words: constitutional economy, law-based economy, regulation of population 
incomes, separation of business and state, development of a competitive environment.
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ВЕРхОВЕНСТВО ПРАВА  
В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОї ТЕОРІї1

На основі методології економічної теорії розглядаються об’єктивні закономір-
ності виникнення верховенства права. Доведено, що верховенство права виникає як 
внутрішній компонент економічного життя та визначає міру поєднання свободи ін-
дивідів та їх залежності в суспільстві. На основі верховенства права виникає право-
ва економіка, основними рисами якої є договірні відносини, конкуренція прав та 
обов’язків, довіра між бізнесом, суспільством та державою.

Ключові слова: верховенство права, правова економіка, трансакційні витрати, 
суб’єкти попиту на право, спільно-розподілена праця.

JEL Classіfіcatіon: А12, К11.

Постановка проблеми. В умовах революційної перебудови суспільства 
виникають нові норми життя, які повинні бути узгодженні з принципом вер-
ховенства права — фундаментальною, універсальною та загальною умовою 
функціонування демократично розвинутих країн. Верховенство права, з одно-

1  роботу виконано в межах фундаментального дослідження «Науково-теоретичні проблеми фор-
мування, розвитку та інституційної побудови правової економіки в Україні» за рахунок видатків дер-
жавного бюджету (№ державної реєстрації 0115U000326);
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го боку, формує матрицю законодавчо-правових інститутів обмеження дер-
жавної влади, а з другого — забезпечує нормальне функціонування економіч-
них інститутів стабільності та розвитку. Визначення верховенства права як 
вираження волі народу, що знаходиться в основі ієрархії нормативно-правових 
актів та має вищу юридичну силу, більшою мірою має декларативний, ніж 
науковий контекст, що зменшує методологічний потенціал дослідження та 
інструментально-процедурні шляхи реалізації верховенства права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних умовах верховен-
ство права стало одним із найактуальніших предметів наукового дискурсу, до 
його проблем все частіше звертаються не лише правознавці, а й політологи, 
філософи, соціологи, представники інших галузей гуманітарного знання [1]. 
Монополію на дослідження верховенства права захопила правова наука, яка 
розглядає його як фундаментальне поняття свого категоріального апарату. Але 
дотепер ведуться дискусії з приводу його змісту, способів функціонування, 
елементів, принципів [2]. Предметно-практичний характер аналізу акцентує 
увагу на дослідженні конституційної природи верховенства права [3], визна-
чає адміністративні вимоги щодо його впровадження [4], встановлює відпо-
відність принципів верховенства права міжнародній практиці захисту суб’єктів 
владних повноважень [5]. У Доповіді Венеціанської комісії «Про верховенство 
права» (The rule of Law As A Practical Concept) [6] визначені підходи до 
розуміння верховенства права в міжнародно-правових документах, консти-
туціях та законодавстві низки країн, у науковій літературі. Метою цієї до-
повіді є виявлення консенсусного визначення поняття верховенства права, 
що може сприяти практичному застосуванню цього важливого принципу. 
Важливим надбанням правової науки є уявлення про те, що верховенство 
права стало універсальним та загальним принципом побудови цивілізацій-
ного суспільства, хоча історично верховенство права розглядалось тільки як 
спосіб обмеження державної влади і створення правової держави. Свій вне-
сок у дослідження намагається внести сучасна українська філософська 
думка, яка характеризує верховенство права як верховенство розуму та 
пов’язує з такими морально-правовими цінностями, як справедливість, 
свобода, добро, гуманізм [7]. Не всі юристи звертають увагу на те, що ідея 
верховенство права детально аналізується лауреатом Нобелівської премії 
з економіки Ф. А. Хайєком (за базовою освітою юриста), який робить акцент 
на суперечності права і закону, та суттєве значення в реалізації принципів 
верховенства права відводить приватному праву [8].

Формулювання цілей. Верховенство права стає фактором економічно-
го розвитку, а отже, необхідно відключити методологію економічної теорії, 
яка має свій особливий ракурс дослідження. Мета статті — виявити еконо-
мічну логіку верховенства права, сформувати його базові умови, що безпо-
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середньо впливають на формування правової економіки. В контексті вирі-
шення цієї проблеми необхідно знайти суб’єктів, що зацікавлені в розвитку 
нормального правопорядку та спроможні забезпечити рух суспільства 
в цьому напрямі.

Виклад основного матеріалу. Для економічної теорії занадто недостат-
ньо розглядати верховенство права як правового феномену, складовими 
якого є рівень повноважень влади, відсутність корупції у владі, наявність 
порядку та безпеки в країні, захист фундаментальних прав людини, ступінь 
відкритості влади та її вплив на процеси, що відбуваються в державі, стан 
цивільного та кримінального правосуддя. безумовно, ці суттєві ознаки вер-
ховенства права, за якими незалежна комерційна організація The World 
Justice Project (The World Justice Project) [9] досліджує стан верховенства 
права серед 97 країн світу, визначають нормативно-законодавчий каркас 
суспільства в цілому та дозволяють юристам робити акцент на процедурно-
му аспекті цього принципу як важливого засобу конституціоналізму, що 
забезпечує існування чітких справедливих та стабільних законів, ієрархія 
та пріоритетність яких визначається правами та свободою людини, а не 
адміністративною волею держави.

В якому ракурсі верховенство права потрапляє в категоріальний ряд еко-
номічної теорії? Яким чином принципи реалізації верховенства права повинні 
бути реалізованими в економіці? Саме на ці питання відповідає економічна 
теорія. Перш за все економічна теорія шукає генетичне підґрунтя виникнення 
цього принципу. оскільки історично-первинною формою існування суспіль-
ства є економіка, корені верховенства права треба шукати саме в ній. В еко-
номічній сфері життєдіяльності людей виникають об’єктивні передумови 
породження права як інституту узгодження та поєднання особистої свободи 
кожної особи та їх рівності в суспільстві.

Економічний розвиток суспільства завжди є результатом спільно-розподі-
леної праці, тобто праця кожної людини є уособленою частиною загального 
процесу. розподілений характер трудової діяльності означає, що відокремле-
на особа самостійно використовує власні можливості, здібності (фізичні та 
інтелектуальні) і вільно визначає напрями їх використання. В цьому аспекті 
трудова діяльність має вільний характер, оскільки визначається власною во-
лею, бажанням та потребами окремого індивіда. Природні можливості, що 
надані людині, надають їй природні права (або свободу). Природні права не-
можливо ввести чи заборонити ніякими конституціями чи законами. В загаль-
ному визначенні — це ще не права в їх суспільному значенні. Але це перші 
його абстрактні моменти. По мірі розвитку суспільного виробництва до кола 
власних природних ресурсів потрапляють знаряддя праці, які людина сприй-
має як продовження свого тіла. Тому права особи, які виникають на основі 
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природних можливостей, стають реальними на основі виникнення права 
власності на засоби виробництва, які забезпечують природно-економічне іс-
нування людини. безглуздо говорити про права особи, якщо вони не перед-
бачають право власності. На основі права власності виникає реальна еконо-
мічна свобода людини від природи та інших людей.

Виокремлення трудової діяльності на основі розподілу праці одночасно 
породжує не тільки автономність та свободу, але формує залежність індивідів, 
що означає суспільний характер трудової діяльності. Спільний характер пра-
ці передбачає необхідність виконувати ті трудові функції, що забезпечать 
цілісність спільного результату. А це у свою чергу призводить до залежності 
людини від інших, що робить їх рівними стосовно один до одного. Таким 
чином в економіці реальний результат досягається лише за умови правильно-
го (тобто адекватного) поєднання свободи (незалежності) кожної людини та 
їх залежності (рівності). Саме в такому контексті можна зрозуміти вислів 
Ф. А. Хайєка, що право — це порядок свободи, упорядкована свобода. Зав-
дяки праву свобода транслюється в конкретні юридичні права та свободи. 
Право — умова та основа свободи, а свобода — це мета права [10].

Нормальний рух економіки може здійснюватися тільки за умови постій-
ного відтворення алгоритму поєднання свободи та залежності, що забезпечує 
її ефективний розвиток. В умовах існування натурального господарства (при-
родної економіки) результат господарської діяльності має конкретно-визна-
чений характер, що означає безпосередній зв’язок між особою та її продуктом. 
У цьому контексті весь рух продукту в натуральному господарстві (виробни-
цтво, розподіл, обмін, споживання) здійснюється під контролем тих, хто має 
владу над ресурсами шляхом використання насильства та потенціалу при-
мусу [11, с. 124].

Становлення економічного порядку ринково-капіталістичного типу перед-
бачає, що результат господарської діяльності відчужується від конкретно-ви-
значеного суб’єкта та набуває знеособленого, абстрактного характеру у ви-
гляді товару, грошей, вартості, капіталу та прибутку. Ці відчужені форми 
господарської діяльності потребують зовсім інших економіко-правових інсти-
тутів, що чітко визначають, формують, закріплюють та захищають правомоч-
ності тих суб’єктів, які володіють ресурсами. Це призводить до того, що 
природні права (right), які не мають суспільно-гарантованого характеру, пере-
творюються на відчужені (відповідно до конкретних індивідів) способи регла-
ментування діяльності всіх (law). Зовсім невипадково принцип «rule of law» 
(що не зовсім точно перекладено як верховенство права) вперше з’являється 
в контексті англійського права у XvII ст., коли виникає конфлікт між неви-
значеними та довільними формами правління королівської влади та заздалегідь 
чіткими, визначеними нормами парламенту, який захищає інтереси народжу-
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ваної буржуазії. Господарське життя, де превалює пріоритет права (неза-
лежно від того, чи зафіксовано воно у формальному вигляді закону), стає 
нормальним, а отже, справедливим (тобто відповідним праву). Дія принци-
пу верховенства права в економіці означає, що суспільство (а не держава) 
розроблює систему норм та правил забезпечення справедливої міри поєд-
нання свободи та залежності (рівності). Законодавча система лише забез-
печує (добре чи погано) нормативно-процедурний алгоритм реалізації 
верховенства права.

Важливим питанням, що повинна розв’язати економічна теорія, стає по-
шук тих суб’єктів суспільства, які формують попит на верховенство права. 
У загальному розумінні попит на верховенство права має спільні риси з по-
питом на будь-яке благо. Верховенство права задовольняє потреби як суспіль-
ства в цілому, так і окремих людей, у привласненні таких фундаментальних 
благ, як життя, свобода, автономність, приватність, власність, контракт та 
подібних речей. Наявність потреби реалізується в інтересі (сили, що спонукає 
до активних дій). Суб’єктом попиту стає той, хто зацікавлений у встановлен-
ні стійкого правового порядку, на основі якого можна забезпечити задоволен-
ня як власних, так і суспільних інтересів у цілому. Але подібно до загального 
розуміння попиту (платоспроможний механізм реалізації потреби) попит на 
верховенство права визначається розміром трансакційних витрат, які суб’єкт 
спроможний задіяти щодо задоволення своєї потреби.

В історичній ретроспективі інтерес в існуванні верховенства права реа-
лізував соціальний прошарок, якому заважали існуючі правила та норми 
поведінки. Таким класом став власник капіталу, основний інтерес якого 
полягає в забезпеченні умов для збереження власності та створення можли-
востей щодо її самозростання (шляхом інвестування додаткової вартості). 
Між двома координатами інтересу власника капіталу (збереження власнос-
ті та зростання капіталу) існує суперечність, яка у міру збільшення обсягу 
капіталу призводить до зростання невизначеності та ризиків його функціо-
нування. Зняти цю суперечність дозволяє особа підприємця, який за словами 
Й. шумпетера, стає революційним класом, який жодним чином не залежить 
від класової або іншої соціальної приналежності. основні риси характеру 
підприємця: опора на власні сили, перевага ризику, цінність власної незалеж-
ності, орієнтація на власну думку, потреба в досягненні успіху, зниження 
цінності грошей та прагнення до нововведення [12], — відповідають новим 
вимогам господарської діяльності та породжують потребу в принципово інших 
правилах та нормах суспільного регулювання. індивідуальні інтереси підпри-
ємця збігаються з фундаментальними потребами суспільства, що робить під-
приємця суб’єктом, який зацікавлений у пріоритеті права над застарілими 
законодавчими нормами.
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Зовсім інші умови виникають при формуванні постіндустріального, ін-
формаційного, інноваційного суспільства, яке породжує нових суб’єктів по-
питу на верховенство права. Сучасний етап економічного розвитку, побудо-
ваний на поглибленні не тільки господарських, виробничих, а перш за все 
всієї сукупності соціальних зв’язків, призводить до активного функціонуван-
ня соціального капіталу, який стає ресурсом отримання вигоди. Зміна фунда-
ментальних основ економіки призводить до появи принципово нового її 
змісту. В історично-генетичному походженні економіка — це сфера життєді-
яльності людей, яка характеризується матеріально-речовим характером ре-
сурсів і результатом, предметно-об’єктивною формою виробництва, розпо-
ділу, обміну та споживання, конкретно-візуальним виглядом суб’єктів — 
власників, виробників, споживачів, посередників та ін. Товарно-грошове 
господарство оперує виробничим, товарним, фінансовим капіталом. Зовсім 
інший характер має правова економіка, умовами функціонування якої стають 
права власності на ресурси та результат, а економічний механізм побудований 
на використанні соціального, людського, інтелектуального капіталу. Засновник 
теорії соціального капіталу Дж. Коулмен вважав, що на відміну від інших 
форм капіталу (як сукупності речових ресурсів), соціальний капітал існує 
тільки у взаємовідносинах індивідів та не має відчутної форми [13]. Соціаль-
ний капітал стає суспільним благом, яке створюється вільними суб’єктами, 
індивідуальна вигода яких залежить від очікувань, довіри, обов’язків, що 
обумовлені якістю соціального середовища. оскільки елементами соціально-
го капіталу стають соціальний контракт, сукупність соціальних норм, можли-
вості соціального обміну та довіра [14], вибудовується структура правової 
економіки, функціонування якої передбачає договірні відносини, у межах яких 
конкурентним шляхом народжуються алгоритм поєднання свободи (можли-
востей, правомочностей) і залежності (обов’язків та відповідальності) сторін 
угоди. Ефективність цього алгоритму залежить від передбачуваності, впев-
неності та очікування виконання умов угоди (тобто довіри до всіх тих, хто 
є учасником взаємодії). У правовій економіці з’являється нова конфігурація 
взаємодовіри: до суспільства, влади, бізнесу.

Змістовно-структурна побудова правової економіки набуває процедурно-
функціонального характеру, коли починають працювати основні юридичні 
принципи, що розроблені європейською комісією з демократії, а саме: доступ 
до правосуддя у незалежних і неупереджених судах, у тому числі судовий 
контроль за адміністративними актами, компетентний розгляд справ, непри-
пустимість подвійної відповідальності, безповоротна сила тягаря, ефективний 
засіб правового захисту для будь-якої спірної вимоги (правова впевненість), 
право на справедливий судовий розгляд за принципом природної справедли-
вості або належної правової процедури та ін. Крім того, повинна бути визнана 
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необхідність високопрофесійної і незалежної юридичної професії, яка спро-
можна забезпечити кваліфіковані юридичні послуги [15].

Формування правової економіки зрощує нових суб’єктів попиту на верхо-
венство права. основні рішення починають прийматися тими зацікавленими 
економічними суб’єктами, які не очікують поки держава прийме чергову про-
граму дій, дієвість якої має бути вивірена та підтверджена позитивною або 
негативною соціальною практикою. Прикладом таких рішень стають діяль-
ність волонтерських організацій (які задовольняють потребу в безпечному 
житті країни), крауфандинг (як спільна співпраця суб’єктів, що об’єднують 
свої ресурси щодо задоволення потреб у фінансуванні), діяльність фрілансе-
рів (які надають необхідні послуги в інтернеті) та ін. Який соціальних про-
шарок (владна еліта, бізнесові структури, громадське суспільство, окремі 
громадські організації) може найкращим чином сформувати попит на право? 
різність інтересів визначає попит на специфічні положення права. існує дум-
ка, що важливу роль у попиті на верховенство права може відігравати еліта 
[16, с. 45]. У загальному розумінні еліту визначають як вищий відносно за-
мкнутий прошарок суспільства, який контролює його основні економічні, 
політичні та культурні ресурси. На перший погляд здається, що саме еліта 
здатна визначити попит на право, оскільки на відміну від інших прошарків 
населення може краще та адекватно аналізувати ситуацію, бачити перспекти-
ви розвитку та передбачати наслідки дії норм права. Але визнання еліти як 
основного суб’єкта попиту на верховенство права на етапі трансформаційних 
змін несе в собі певні складності та суперечності. Сучасний склад еліти 
в українському суспільстві не завжди сприяє досягненню спільного узгодже-
ного рішення. Дуже диференційована, неоднорідна за походженням та інте-
ресами еліта не сприяє формуванню стійкого довготривалого попиту на 
ефективне право, оскільки знаходиться в стані боротьби за збереження свого 
статусу та реалізацію власного інтересу.

Формування попиту на верховенство права з боку інноваторів ринкового 
типу зіштовхується з попитом влади на збереження існуючого правового ре-
жиму. З тим, щоб забезпечити впровадження нових норм права, ринкові 
суб’єкти повинні проникнути у владні структури, але це потребує значних 
трансакційних витрат. останні розглядаються як витрати часу, праці, матері-
альних та нематеріальних ресурсів тощо прийняття рішення відповідно до 
встановлення, використання, дотримання, захисту права, покарання у разі 
його невиконання. Попит на право надає можливості здійснювати певні дії, 
отримати контроль над виконанням цих дій іншими людьми та мати владу 
над ними. через трансакційні витрати відбуваються зміни та створюються 
умови відтворення правовідносин. Сьогодні суб’єктами реального попиту на 
право стають ті представники великого капіталу, трансакційні витрати яких 
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дозволяють їм використовувати державну владу щодо отримання власної ви-
годи. Для більшої кількості підприємців трансакційні витрати стають занад-
то великими внаслідок невизначеності правового поля, високого ризику та 
надмірного покарання. З метою мінімізації трансакційних витрат середній та 
малий бізнес адаптується до сучасних умов шляхом відмови від довготермі-
нових інвестицій, виведення активів за кордон, переведення бізнесу в тіньовий 
сектор, входження в корупційні схеми вирішення своїх ділових інтересів.

Найбільш ефективний розмір трансакційних витрат попиту на верхо-
венство права складається в професійних групах спеціального інтересу (союз 
підприємців, товариство споживачів, банківська асоціація та ін.), які дозво-
ляють мінімізувати трансакційні витрати внаслідок професійного рівня 
прий няття рішення, прискорення обробки інформації, зменшення витрат на 
просування правових норм (особливо за наявності легальних механізмів 
лобіювання), високої репутації та наявності довіри. Саме групи спеціальних 
інтересів у цивілізаційних демократичних країнах стають основними 
суб’єктами попиту на верховенство права.

Висновки. Верховенство права не слід розглядати як ідеологічне гасло та 
правовий ідеал. розвиток доктрини верховенства права може стати джерелом 
формування нормативно-правової ієрархії конституційного устрою країни. 
Важливим завданням суспільних наук є збільшення процедурної операціо-
нальності цієї правової конструкції.

Економічна теорія дозволяє виявити об’єктивні закономірності появи 
верховенства права. З точки зору економічної теорії верховенство права ви-
никає як необхідна умова та об’єктивний результат економічного життя, яке 
побудовано на алгоритмі та пошуку міри поєднання свободи індивідів та 
ступені їх залежності в суспільстві. За відсутності верховенства права біль-
шість норм та законів або не можуть прижитися, або перетворюються на свою 
протилежність, або деформують правопорядок, або взагалі не можуть вини-
кати. З точки зору економічної теорії верховенство права стає важливим 
фактором стійкого та динамічного розвитку економіки, оскільки дозволяє 
останній адаптуватися до сучасних змін без руйнівних соціальних потрясінь 
та ризиків відтворення авторитарних режимів.

Верховенство права стає системоутворюючим елементом правової еконо-
міки, функціонування якої передбачає договірні відносини, в межах яких 
конкурентним шляхом народжуються алгоритм поєднання свободи (можли-
вості, правомочності) та залежності (відповідальності та обов’язків) сторін, 
ефективність цього алгоритму залежить від передбачуваності, впевненості та 
очікування виконання умов угоди (тобто довіри). Верховенство права виникає 
тільки за наявності тих суб’єктів, які більше за все зацікавлені в його існуван-
ні та спроможні нести необхідні та ефективні трансакційні витрати.
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ВЕРхОВЕНСТВО ПРАВА  
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

На основе методологии экономической теории рассматриваются объективные 
закономерности возникновения верховенства права. Доказано, что верховенство 
права возникает как внутренний компонент экономической жизни и определяет меру 
соединения свободы индивидов и их зависимости в обществе. На основе верховен-
ства права возникает правовая экономика, основными чертами которой являются 
договорные отношения, конкуренция прав и обязательств, доверие между бизнесом, 
обществом и государством.

Ключевые слова: верховенство права, правовая экономика, трансакционные 
издержки, субъекты спроса на право, совместно-разделенный труд.
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Doctor of Economic Sciences, professor of Theory Department of Yaroslav Mudryi 
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RULE OF LAW IN THE CONTEXT  
OF ECONOMIC THEORY

Problem setting. The rule of law — a fundamental and universal principle of building 
a democratic market economy. This principle is extremely important to establish in a trans-
formational economy.

Recent research and publications analysis. The rule of law, first of all, is the object 
of study of legal science that analyzes the content, elements, and principles of implemen-
tation in the constitutional, civil, administrative field.

Paper objective. An aim of the article is to determine the economic logic of the rule of 
law, create its basic conditions that directly influence on the formation of the legal economy. 
In the context of solving this problem, identify actors who are interested in development of 
normal legal order and are capable to provide society movement in this direction.

Paper main body. The objective foundations of the rule of law laid down in the co-
divided labor, which, on the one hand, makes a person free to choose the kind of eco-
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nomic activities and opportunities to use their human resources, and on the other — equal-
ize people in their dependence on one another. Normal economic activity reconstitutes 
measure of freedom (rights) and dependence (obligations and responsibilities). This algo-
rithm is achieved through the law. The historical development of the role of law changes 
in the economy. Natural economy is built on the use of natural resources and regulate by 
natural law, market economy — on the functioning of the productive and financial capital 
based on private law, the legal economy appears on the basis of the social, human, intel-
lectual capital and assumes the rule of law as a result of the free will of the subjects. Eco-
nomic theory identifies the main actors of the demand for the rule of law. The demand for 
the law is based on the wants and the value of the transaction costs that are related with 
the necessary resources to make a decision.

Conclusions of the research. The rule of law is an important factor for sustainable 
and dynamic development of the economy, because it allows to adapt to modern changes 
without destructive social upheaval and avoid the risk of reversion of authoritarian regimes. 
In the absence of the rule of law, most of the legal regulations or cannot settle down, or 
turned into its opposite, or deform the nomocracy, or not at all may occur.

Short Abstract for an article
Abstract. on the basis of the methodology of economic theory considers the objective 

legitimacy of the emergence of the rule of law. It is proved that the rule of law emerges as 
an internal component of economic life and determines a measure of combining freedom 
of individuals and their dependence on society. Legal economy is based on the rule of law. 
The main features of the legal economy are contractual relationship, competition rights 
and obligations, the trust between business, society and the state.

Key words: rule of law, the legal economy, the transaction costs, the actors of the 
demand for law, co-division labor.
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ЯК ПРАВО ВПЛИВАЄ НА ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ: 
АНАЛІЗ СТАДІї ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

розглянуто питання співвідношення права і економіки, торкаючись впливу право-
вої системи на економічні відносини. Для цього використовується конструкція пра-
вового регулювання. Характеризуються обов’язкові стадії правового регулювання 
(формування об’єктивного права, утворення суб’єктивного права, реалізація прав 
і обов’язків учасників економічних відносин, що врегульовані правом). окремо роз-
глядається вплив права на економічні відносини на стадії правозастосування.

Ключові слова: економіка, право, економічні відносини, правове регулювання, 
стадії правового регулювання.

JEL Classіfіcatіon: A11, A12, A13.

Постановка проблеми. Ця стаття має на меті продовження розгляду пи-
тань співвідношення економіки і права, що ми провадили вже у попередніх 
роботах [1–3]. Методологічною основою є усталена в юридичній науці кате-
горія правового регулювання. Саме вона дає можливість структурувати вплив 
права на економіку, показати стадії такого впливу та його особливості на 
кожній зі стадій. Це виправдано з огляду на те, що на різних стадіях правовий 
вплив може суттєво видозмінюватися і трансформуватися, а отже, не може 
досліджуватися як певне стале і незмінюване явище. Крім того, згадана кате-
горія показує також підпорядкованість нормотворчості держави завданню 
ефективного регулювання суспільних відносин. Як влучно зазначає французь-
кій антрополог Н. рулан, право створено для застосування: це спостереження 
видається напрочуд банальним [4, c. 191].
© Вовк і. А., 2015
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Крім того, вчення про правове регулювання дозволяє побачити аспекти 
специфіки впливу права на економічні відносини. Досить часто законодавець, 
запроваджуючи певні юридичні інститути, стикається з тим, що вони не пра-
цюють, перетворюються на «голе право» (jus nudum), тобто право без мож-
ливості реалізації. Причому це виявляться у різних ситуаціях і на різних 
етапах правового регулювання (формування норми права, її реалізація чи 
застосування). Тут також допомагає розуміння стадій правового регулювання 
та їх особливостей, крізь які можна показати окреслену вище проблему.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Співвідношення економіки 
і права досліджувалося у роботах Д. Вовка, А. Гриценка, о. Гриценко, о. єр-
шової о. Марченко, Л. шевченко тощо. Важливим також є звернення до 
класичних праць із цієї проблематики, що належать Г. беккеру, Ф. Гаєку,  
Л. фон Мізесу, р. Познеру, М. Фрідману тощо.

Формулювання цілей. У цьому випадку ми прагнемо дослідити два 
основ них питання: 1) економічні відносини як предмет правового регулюван-
ня; 2) вплив права на економічні відносини у процесі правового регулювання.

Виклад основного матеріалу. Під правовим регулюванням у юриспру-
денції розуміють впорядкування поведінки учасників суспільних відносин за 
допомогою юридичних засобів [5, c. 134]. Тим самим правове регулювання 
відображає, як право унормовує ту чи іншу сферу людського життя. Переду-
сім ідеться про публічний простір, де люди вступають у соціально значущі 
зв’язки. Приватний простір індивіда здебільшого підпорядковується принци-
пу персональної автономії. іншими словами, людина в умовах демократичної 
правової держави, яка визнає і забезпечує права людини, наділена можливіс-
тю самостійно визначати свою поведінку і діяти на власний розсуд. Там, де 
ця поведінка перетинається з поведінкою інших людей та (або) має соціальне 
значення, держава має право тією чи іншою мірою втручатися в її регулюван-
ня, використовуючи різні юридичні засоби впливу.

Які суспільні відносини за своєю природою підлягають правовому регу-
люванню і становлять предмет такого регулювання?

По-перше, як зазначалося, це суспільно значущі відносини, регулювання 
яких становить публічний інтерес. Право не повинно втручатися у людські 
стосунки, які стосуються внутрішнього світу людини або становлять виключ-
но приватний інтерес. Зокрема, право не регулює переважну більшість осо-
бистих стосунків між людьми, якщо не йдеться про порушення прав людини 
або публічного порядку чи суспільної моралі.

По-друге, це відносини, які мають зовнішнє вираження. Вони проявля-
ються в діях чи бездіяльності суб’єктів права. Право не регулює наміри, ба-
жання, вподобання, переживання, емоції, суб’єктивні ставлення людей як такі. 
В окремих випадках вони можуть братися до уваги для оцінки зовнішньої 
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поведінки людини. Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 228 Цивільного кодексу Укра-
їни правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був 
спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадя-
нина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держа-
ви, Автономної республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволо-
діння ним [6]. Формулювання цієї норми дозволяє стверджувати, що для ви-
знання правочину таким, що порушує публічний порядок, необхідно 
встановити його спрямованість. останнє потребує аналізу намірів осіб, які 
укладали відповідний правочин, зокрема, їх вини, тобто суб’єктивного став-
лення, що виявляється у бажанні укласти правочин, який, наприклад, є для 
них економічно вигідним, але суперечить публічному порядку. На цей момент 
звертає увагу Пленум Верховного Суду України у постанові від 06.11.2009 р. 
№ 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів 
недійсними» [7].

Ще більше це помітно у сфері, де економіка змикається з кримінальним 
правом. Стаття 212 Кримінального кодексу України передбачає відповідаль-
ність за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), 
що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом по-
рядку [8]. Відповідно, залежно від внутрішнього ставлення особи до вчинен-
ня своїх дій, можна розрізнити три ситуації: 1) особа помилково занижує 
показники фінансової звітності, через що кількість сплачених податків та 
інших зборів є меншою за встановлену законодавством; 2) особа усвідомлює 
необхідність сплати податків та інших зборів, але не сплачує їх через відсут-
ність грошових коштів для цього; 3) особа свідомо вносить до фінансової 
звітності неправдиві відомості чи вчиняє інші дії, спрямовані на ухилення від 
сплати податків та інших зборів. різниця у суб’єктивному ставленні особи до 
своїх дій у кожній з цих ситуацій призводитиме до різних юридичних наслід-
ків: у діапазоні від притягнення до кримінальної відповідальності, коли має 
місце умисне уникнення виконання обов’язку зі сплати податків, до відсут-
ності будь-якої юридичної реакції з боку держави, коли у суб’єкта права від-
сутні грошові кошти для виконання названого обов’язку.

По-третє, ця поведінка має бути такою, що підлягає ефективному зовніш-
ньому контролю. Держава, як основний гарант дотримання правових норм, має 
бути спроможною забезпечити їх виконання. Звичайно, що ефективність зов-
нішнього контролю залежить також і від переконання суб’єктів права у необ-
хідності слідувати тим правилам, які сформульовані законодавцем чи іншим 
легітимним суб’єктом видання загальнообов’язкових приписів. Прикладом 
у цьому випадку можуть бути невеликі правопорушення, такі як несплата за 
проїзд. Це правопорушення, з одного боку, є незначним, а з другого — таким, 
що погано припиняється і переслідується через його масовість. отже, ефек-
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тивна боротьба з такими правопорушеннями неможлива без виховання у сус-
пільстві почуття соціальної відповідальності за користування спільним для 
територіальної громади майном (у даному випадку громадським транспортом). 
Якщо ж у суспільстві панує думка, що несплата за проїзд у громадському 
транспорті є соціально допустимою поведінкою, то навіть значні організацій-
ні і фінансові зусилля держави з протидії цій поведінці можуть бути марними.

По-четверте, це свідома і вольова поведінка. Це означає, що суб’єкти пра-
ва усвідомлюють значення своєї поведінки та її наслідків, а також здатні нею 
керувати. Поведінка суб’єктів, які не відповідають названим критеріям, не є 
повною мірою такою, що унормовується правом. Норми права можуть перед-
бачати юридично значущі наслідки такої поведінки, але вони не регламенту-
ють саму цю поведінку. Наприклад, ст. 1178 Цивільного кодексу України за-
кріплює, що шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнад-
цяти років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи 
іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання 
малолітньої особи, — якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком не-
сумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та на-
гляду за малолітньою особою. Тут ми бачимо, що, по-перше, законодавець не 
відносить малолітніх осіб до таких, поведінка яких є повною мірою свідомою 
і вольовою (принаймні для цілей юридичної відповідальності), а, по-друге, 
регламентує наслідки об’єктивно протиправною поведінки таких осіб у ви-
гляді відповідальності батьків чи інших осіб, які зобов’язані опікуватися 
відповідною малолітньою особою.

Економічні відносини відповідають вказаним вище критеріям, які дозво-
ляють визначити цю поведінку як таку, що підлягає правовому регулюванню.

Передусім економіка є однією з найважливіших підсистем суспільних 
відносин, яка впливає чи навіть детермінує політику, право і, у певних ас-
пектах, релігію і мораль (хоча в останніх двох випадках взаємні кореляції 
є набагато складнішими). Нормальний розвиток економічних відносин ста-
новить вагомий суспільний інтерес і тому, що ці відносини є джерелом до-
ходу залучених до них суб’єктів, і тому, що у цих відносин виробляються 
ресурси для перерозподілу між членами суспільства, які не можуть себе 
утримувати самостійно. Йдеться не лише про податки. Саме економіка гене-
рує кошти, товари, послуги, які через горизонтальні зв’язки громадянського 
суспільства можуть бути спрямовані на благодійництво, взаємну підтримку, 
соціальні програми тощо. Проблеми в економіці невідворотно породжують 
проблеми у політиці, соціальну нестабільність, масове незадоволення. В умо-
вах сучасної України легко побачити, як помилки й об’єктивні складнощі 
в проведенні економічної політики держави створюють також і геополітичні 
ризики, роблять країну більш незахищеною перед зовнішньою загрозою. За 
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таких умов кожна держава зацікавлена не лише в адекватній ситуації, що 
склалася, спрямованій на інтенсивний розвиток економічної політики, але й у 
надійних юридичних механізмах, здатних стимулювати корисні для суспіль-
ства економічні відносини і навпаки унеможливлювати розвиток процесів 
(зокрема, кризових), що загрожують вітчизняним політичній й економічній 
системам.

Економічні відносини є відносинами, вираженими ззовні. Вони опред-
мечені у діях суб’єктів, спрямованих на досягнення певного, економічно зна-
чущого результату: укладення і виконання договорів, провадження господар-
ської діяльності, вступ у трудові відносини тощо. Як предмет правового ре-
гулювання, економічні відносини можуть бути охарактеризовані крізь 
структуру будь-яких правових відносин, що складається із суб’єктів, об’єкта 
(певного блага, на задоволення якого спрямовані відносини), юридичного 
змісту (прав і обов’язків учасників відносин) і юридичних фактів, з якими 
норма права пов’язує виникнення, зміну і припинення правовідносин. юри-
дичними фактами є дії і події, які потрібні для того, щоб певні відносини 
виникли, змінились чи припинилися. Зокрема, якщо економічні відносини 
між певними суб’єктами, опосередковані цивільно-правовим договором, то 
такими юридичними фактами можуть бути: укладення договору (для виник-
нення відносин), його зміна (для зміни відносин), припинення, розірвання, 
визнання недійсним (для припинення відносин).

Важливо також розуміти, що право не лише регулює, але і забороняє пев-
ні економічні відносини. Так, з точки зору економічної природи купівля-про-
даж книжок і певних товарів, обмежених чи заборонених у цивільному обігу 
(наприклад, наркотичних речовин), мають чимало спільних рис, але з точки 
зору права регулювання цих відносин є діаметрально протилежним: перші 
законодавець заохочує через юридичні дозволи, податкові пільги тощо, а дру-
гі є повністю або частково забороненими.

Крім того, економічні відносини через свій зовнішній характер є такими, 
що можуть бути контрольовані з боку держави. Зрозуміло, що характер конт-
ролю і межі втручання держави у різні економічні відносини є різним, однак 
у будь-якому випадку держава має у своєму арсеналі різні інструменти впли-
ву на економічних суб’єктів. Вище вже зазначалося, що публічно-владний 
контроль має спиратися на суспільну легітимність, тобто визнання тих об-
межень, які встановлені державою, доцільними і необхідними.

Це зачіпає питання меж державного втручання в економічні відносини. 
Звичайно, в різних ситуаціях межі втручання є різними, проте важливо розу-
міти, що правове регулювання, з одного боку, має виражати певний публічний 
інтерес, втілювати у собі цінності, що підтримуються суспільством, а з друго-
го — будуватися на усвідомленні первинного характеру економіки. Йдеться 
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про те, що втручання в економічні відносини має бути обґрунтованим. Зо-
крема, підставами для публічно-владного впливу можуть бути права людини, 
публічний порядок, національна (зокрема, економічна) безпека, суспільна 
мораль тощо. Крім того, слід враховувати, що не право визначає економічні 
процеси і не державне втручання спрямовує економіку. Політичні і юридичні 
механізми, наштовхуючись на об’єктивні економічні закони, не здатні спини-
ти останні, вони лише можуть призвести до розгортання негативних процесів 
в економіці країни. Наприклад, політично мотивоване і юридично закріплене 
непомірне для економіки підвищення соціальних стандартів тягне за собою 
економічну кризу; суттєве обтяження різноманітними стягненнями і додатко-
вими умовами трудових відносин призводить до того, що роботодавець і пра-
цівник «ідуть у тінь»; непотрібне ускладнення процедур ліцензування і па-
тентування мають ті самі наслідки вже для суб’єктів господарювання і прав-
лять за наслідок зростання корупції, бо для бізнесу простіше сплатити хабар 
і проводити діяльність без ліцензії, якщо отримання такої ліцензії тягне за 
собою завідомо непомірні витрати фінансового, організаційного, людського 
ресурсів.

і нарешті, економічні відносини, що опосередковані правом, є формою 
свідомої і вольової поведінки. Звичайно, економічну складову і спрямованість 
можуть мати відносини за участю малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, 
які є обмежено дієздатними або недієздатними. Так, дитина може займатися 
творчістю, що приносить прибуток, а недієздатна особа може бути таланови-
тим митцем, картини якого успішно продаються. У такій ситуації у відповід-
них правових відносинах з’являється третя сторона — опікун, піклувальник, 
інший законний представник особи, яка має вади свідомості і волі.

Як відбувається регулювання економічних відносин за допомогою права? 
На першій стадії відбувається формування норм об’єктивного права, які у по-
дальшому регламентуватимуть економічні відносини. Цю стадію не потрібно 
зводити до суто законодавчої діяльності. По-перше, тому що норми права 
можуть міститися і в інших джерелах права (правових звичаях, нормативно-
правових договорах, ділових узвичаєннях тощо). А по-друге, тому що сам 
процес формування права є набагато ширшим. основу формування права 
складають постійно повторювальні суспільні відносини [9, c. 7]. Перехід від 
фактичних відносин до нормативних правил відбувається через їх суспільне 
санкціонування на основі цінностей, що підтримуються певним соціумом 
у конкретну історичну епоху [10; 11, с. 31–39].

останнє легко побачити на прикладі багатьох економічних відносин. Від-
носини міни, оренди, а згодом купівлі-продажу, спадщини тощо виникають тоді, 
коли виникають перші людські спільноти, а не тоді, коли відповідні норми 
з’являються у юридичних джерелах. Люди обмінюються товарами, які вироб-
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ляють або отримують від природи, і таким шляхом відбувається задоволення 
їх певних потреб. однак для належного обміну, а з виникненням перших грошей 
або інших загальних еквівалентів — купівлі-продажу, учасникам відповідних 
відносин потрібен корпус правил, які б виступали своєрідним стандартом, 
зразком того, як має укладатися і виконуватися певна угода.

Цей корпус правил не є випадковим набором норм. Може скластися вра-
ження, що виникнення того чи іншого правила є лише питанням факту. Про-
те насправді утворення цих правил не є таким. Наприклад, договірні відно-
сини ґрунтуються на засадах еквівалентності, що означає, що кожна зі сторін 
у результаті договору отримує певне благо, в якому вона зацікавлена [12, с. 27]. 
Принцип еквівалентності робить договір економічно доцільним для його 
сторін і змушує їх звертатися до такого механізму впорядкування цих відно-
син. На більш загальному рівні еквівалентності відповідає принцип справед-
ливості, що передбачає розмірний обмін благами між сторонами договору 
[13, c. 52]. Причому ця справедливість має саме конкретно-історичний характер. 
Наприклад, якщо сьогодні усунення жінки від господарської чи політичної ді-
яльності можна розглядати як дискримінацію, то у давньоримській економіці 
це було правилом, що цілком вкладалося в уявлення про справедливе.

Процес формування права є невпинним [14, с. 25], він не завершується 
після ухвалення нормативно-правового акта чи закріплення норми права 
в іншому визнаному державою юридичному джерелі. Це має місце тому, що, 
по-перше, певні суспільні відносини змінюються, що обумовлює потребу 
у зміні правового регулювання, а по-друге, виникають нові суспільні відно-
сини, які знову «запускають» механізм формування права, яке має врегулю-
вати, а іноді — відкоригувати чи навіть заборонити певну суспільну практику. 
Наш приклад із найпростішими договірними формами тут також є доречним. 
останні двадцять років у світі поступово набуває обертів ринок електронної 
комерції. Йдеться і про роздрібну торгівлю, і про посередницькі послуги, і про 
фондовий ринок тощо. Вже сьогодні компанії, які діють виключно у віртуаль-
ному просторі (наприклад, ресурс «booking.com», служба таксі Uber тощо) 
мають капіталізацію у декілька мільярдів доларів СшА. Поступово цей бізнес 
став вельми популярним і в Україні. У зв’язку з цим вже принаймні з початку 
2000-х рр. постало питання врегулювання цієї діяльності, наслідком чого 
стала поява відповідного законодавства і судової практики.

Друга стадія правового регулювання охоплює набуття суб’єктивних прав 
учасників економічних відносин. На основі норм об’єктивного права суб’єкти 
набувають статусу, який дає їм можливість вступати у відповідні відносини 
з іншими фізичними особами, фірмами тощо. основними шляхами набуття 
такого статусу є укладення індивідуальних договорів, отримання права на 
зайняття господарською діяльністю, отримання ліцензій на право зайняття 
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певним видом господарської діяльності тощо. Відмінність першої стадії від 
другої проявляється у тому, що якщо на першій стадії відбувається загальна 
юридична регламентація економічних відносин, то на другій загальна рамка 
відносин переноситься на конкретного суб’єкта, який набуває правової здат-
ності вступити у відповідні відносини. Схематично це можна зобразити таким 
чином: держава визначає правове регулювання будівельної діяльності, що 
включає вимоги до забудовників, генеральних підрядників, підрядників тощо 
(перша стадія), суб’єкти, які бажають провадити відповідну діяльність, у вста-
новленій законом процедурі набувають відповідного статусу (реєстрація як 
суб’єкта господарської діяльності, отримання необхідних ліцензій і дозволів, 
укладення договорів генерального підряду, підряду і субпідряду тощо).

На третій стадії суб’єкти економічних відносин реалізують свої права 
і обов’язки у межах обраної правової форми їх регулювання. На цій стадії 
відбувається ніби діалектичне замикання процесу правового регулювання, що 
розпочинається з реальних суспільних відносин, які внаслідок постійної по-
вторюваності санкціонуються державою на рівні правової системи, і завер-
шується втіленням сформованих на такій підставі правил поведінки у реаль-
ні людські стосунки.

Звичайно, тут мають місце складні зв’язки. З одного боку, юридична фор-
ма детермінована змістом відносин, що регулюються правом. Намагання 
держави втручатися в економіку через механізм цінового регулювання, опо-
даткування, адміністративних бар’єрів, спеціальних мит, особливих режимів 
зовнішньоекономічної діяльності досить часто призводить не до бажаного 
ефекту, а до схем оптимізації податків, переходу бізнесу у тінь, корупції 
і контрабанди. Це відбувається у ситуації, коли обрана юридична форма ре-
гулювання явно суперечить економічній природі відносин. З другого боку, 
право не просто зліпок певної соціальної практики, а держава не статист, що 
має просто «освятити» усе, що виникло у суспільстві. юридична форма так 
само є активною, через механізм правового регулювання держава підтримує 
вітчизняного виробника, руйнує схеми виведення капіталу і легалізації коштів, 
отриманих незаконним шляхом, забезпечує чесну конкуренцію і бореться 
з монополізацією ринків.

Наведене стосується не лише питань дотримання законності чи корегуван-
ня негативних для економіки явищ. Зміни в юридичній формі можуть призво-
дити до змін у певних економічних відносинах, які не можна оцінити з позиції 
наведених цілей. Зокрема, В. Мухопад показує, як зміна правової політики 
у сфері інтелектуальної власності призводить до зникнення правової охорони 
певних результатів інтелектуальної діяльності (у даному випадку відкриттів 
і раціоналізаторських пропозицій) [15, c. 64], а отже, й економічних відносин 
з приводу володіння, використання і розпорядження вказаними об’єктами. 
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З певних варіантів розвитку права інтелектуальної власності законодавець 
обирає один, і це впливає не лише на правову систему, але й на економічний 
зміст відносин, що регулюються правом. о. єршова на прикладі гудвілу по-
казує, як суто економічне розуміння цього поняття у законодавстві, без ураху-
вання його правової природи, призводить до серйозних труднощів [16, c. 33–35].

Наведені моменти обумовлюють також, що на кожній з трьох охарактери-
зованих стадій правового регулювання може відбуватися факультативна до-
даткова стадія — правозастосування. Правозастосування називають «додат-
ковим втручанням» держави у правові відносини, коли суб’єктивні права 
і юридичні обов’язки осіб не можуть бути з певних причин реалізовані ними 
самостійно [17, c. 85]. Правозастосування може мати місце на першій стадії 
правового регулювання, коли створюються норми об’єктивного права. Напри-
клад, правозастосовним актом буде рішення про участь держави у проведен-
ні переговорів при укладенні колективної угоди, що має нормативно-правовий 
характер і регламентує засади розвитку певної галузі господарювання. Право-
застосування може бути потрібним на другій стадії, коли відбувається про-
цедура реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності. Нарешті, правозасто-
сування відбувається і на третій стадії. Зокрема, коли укладаються цивільні 
договори, що пов’язані з переходом права власності на нерухоме майно, то 
для фіксації титулу нового власника застосовують державну реєстрацію його 
речових прав. Крім того, правозастосовною діяльністю є будь-яка діяльність 
з вирішення спорів між суб’єктами економічних відносин (зокрема, право-
суддя, що здійснюється господарськими судами).

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що наведена характерис-
тика правового регулювання економічних відносин створює свого роду мето-
дологічну матрицю, що дозволяє глибше зрозуміти природу взаємодії еконо-
міки і права. Ця взаємодія не зводиться ні до детермінації економічною сис-
темою правової системи, ні до можливості держави через юридичні 
механізми волюнтаристськи втручатися в економічні відносини. Правильним, 
на нашу думку, є розуміння того, що економічний зміст відносин визначає 
сутність правових інструментів, які використовуються для їх регулювання. 
При цьому і право, як форма опосередкування економічних відносин, є ак-
тивною системою і чинить вплив на економіку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОї ЛІТЕРАТУРИ

1.  Вовк і. А. Економічна, правова і релігійна системи суспільства: аспекти взаємо-
відносин (на прикладі християнства) / і. А. Вовк // Правове регулювання релігій-
ного життя: історія, сучасність, перспективи : матеріали vI міжнар. «круглого 
столу», 21 груд. 2013 р. / МоН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 
Х. : Вид-во «ФоП Корецька Л. о.», 2014. – С. 10–18.



98

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 3 (22) 2015

2.  Вовк Д. о. Економіка і право: проблеми розуміння співвідношення / Д. о. Вовк, 
і. А. єфіменко // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Серія: 
Економічна теорія та право : зб. наук. пр. / Нац. юрид. акад. України ім. Яросла-
ва Мудрого. – Х. : Право, 2011. – № 2 (5). – С. 135–146.

3.  Вовк і. А. Економічна поведінка і правове регулювання (на прикладі інституту 
інтелектуальної власності) / і. А. Вовк // Вісн. Нац. ун-ту «юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. / Нац. 
ун-т «юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2014. – № 4 
(19). – С. 18–29.

4.  рулан Н. историческое введение в право : учеб. пособ. для вузов / Н. рулан. – М. : 
Nota bene, 2005. – 672 с.

5.  Теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / о. В. Петришин, 
С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін. ; за ред. о. В. Петришина. – Х. : 
Право, 2014. – 386 с.

6.  Цивільний кодекс України : від 16.01.2013 р. № 435-Iv // офіц. вісн. України. – 
2003. – № 11 (28.03.2003). – Ст. 461.

7.  Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недій-
сними [Електронний ресурс] : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 
06.11.2009 р. № 9. – режим доступу: http://pravo.ligazakon.ua/document/view/
vS090583?edition=2009_11_06.

8.  Кримінальний кодекс України : від 05.04.2001 № 2341-ііі // Відом. Верхов. ради 
України. – 2001. – № 25–26 (29.06.2001). – Ст. 131.

9.  Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М. В. Цвіка / упоряд.: 
о. В. Петришин, С. В. шевчук, Д. о. Вовк та ін. ; відп. за вип. о. В. Петришин. – 
Х. : Право, 2010. – 272 с.

10.  Цвік М. Про місце санкціонування у процесі формування права / М. Цвік, Д. Вовк 
// Вісн. Акад. прав. наук України. – 2004. – № 2 (37). – С. 13–24.

11.  Вовк Д. о. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення / 
Д. о. Вовк. – Х. : Право, 2009. – 224 с.

12.  Погребняк С. П. Договір: загальнотеоретичне розуміння / С. С. Погребняк // Вісн. 
Акад. прав. наук України. – 2011. – № 4 (67). – С. 17–28.

13.  Погребняк С. П. основоположні принципи права (змістовна характеристика) : 
монографія / С. П. Погребняк. – Х. : Право, 2008. – 240 с.

14.  Цвік М. Праворозуміння (значення повторюваності суспільних відносин для його 
дослідження) / М. Цвік // Право України. – 2010. – № 4. – С. 22–28.

15.  Мухопад В. и. Коммерциализация интеллектуальной собственности / В. и. Му-
хопад. – М. : Магистр : иНФрА-М, 2012. – 512 с.

16.  Ершова Е. А. Гудвилл бизнеса / Е. А. Ершова. – М. : Статут, 2013. – 223 с.
17.  Уварова о. о. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична харак-

теристика / о. о. Уварова. – Х. : «Друкарня МАДриД», 2012. – 196 с.

REFERENCES

1.  vovk I. A. Ekonomichna, pravova i relihiyna systemy suspil’stva: aspekty vzayemov-
idnosyn (na prykladi khrystyyanstva) / I. A. vovk // Pravove rehulyuvannya relihi-
ynoho zhyttya: istoriya, suchasnist’, perspektyvy : materialy vI mizhnar. kruhloho 



99

Економічний аналіз права

stolu, 21 hrud. 2013 r. / MoN Ukrayiny, Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho. – 
Kh. : vyd-vo «FoP Korets’ka L. o.», 2014. – S. 10–18.

2.  vovk D. o, Yefimenko I. A. Ekonomika i pravo: problemy rozuminnya spivvidnosh-
ennya / D. o. vovk, I. A. Yefimenko // visnyk Natsional’noyi yurydychnoyi akademiyi 
Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho. Seriya: Ekonomichna teoriya ta pravo : zb. nauk. 
pr. / Natsional’na yurydychna akademiya Ukrayiny im. Yaroslava Mudroho. – Kh. : 
Pravo, 2011. – 2 (5). – S. 135–146.

3.  vovk I. A. Ekonomichna povedinka i pravove rehulyuvannya (na prykladi instytutu 
intelektual’noyi vlasnosti) / I. A. vovk // visnyk Natsional’noho universytetu «Yury-
dychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho». Seriya: Ekonomichna teo-
riya ta pravo : zb. nauk. pr. / Nats. un-t «Yuryd. akad. Ukrayiny im. Ya. Mudroho». – 
Kh. : Pravo, 2014. – 4 (19). – S. 18–29.

4.  rulan N. Ystorycheskoe vvedenye v pravo: ucheb. posob. dlya vuzov / N. rulan. – M. : 
Nota bene, 2005. – 672 s.

5.  Teoriya derzhavy i prava : pidruch. dlya stud. yuryd. vyshch. navch. zakl. / o. v. Pet-
ryshyn, S. P. Pohrebnyak, v. S. Smorodyns’kyy ta in. ; za red. o. v. Petryshyna. – Kh. : 
Pravo, 2014. – 386 s.

6.  Tsyvil’nyy kodeks Ukrayiny ot 16.01.2013 h. № 435-Iv // ofitsiynyy visnyk Ukray-
iny. – 2003. – 11 (28.03.2003). – St. 461.

7.  Postanova Plenumu verkhovnoho Sudu Ukrayiny vid 06.11.2009 r. № 9 «Pro sudovu 
praktyku roz·hlyadu tsyvil’nykh sprav pro vyznannya pravochyniv nediysnymy» // 
http://pravo.ligazakon.ua/document/view/vS090583?edition=2009_11_06.

8.  Kryminal’nyy kodeks Ukrayiny vid 05.04.2001 № 2341-III // vidomosti verkhovnoyi 
rady Ukrayiny. – 2001. – 25–26 (29.06.2001). – St. 131.

9.  Problemy teoriyi prava i konstytutsionalizmu u pratsyakh M. v. Tsvika / uporyad.: 
o. v. Petryshyn, S. v. Shevchuk, D. o. vovk ta in.; vidp. za vyp. o. v. Petryshyn. – 
Kh. : Pravo, 2010. – 272 s.

10.  Tsvik M. Pro mistse sanktsionuvannya u protsesi formuvannya prava / M. Tsvik, 
D. vovk // visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. – 2004. – 2 (37). –  
S. 13–24.

11.  vovk D. o. Pravo i relihiya: zahal’noteoretychni problemy spivvidnoshennya / 
D. o. vovk. – Kh. : Pravo, 2009. – 224 s.

12.  Pohrebnyak S. P. Dohovir: zahal’noteoretychne rozuminnya / SS. Pohrebnyak // vis-
nyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. – 2011. – 4 (67). – S. 17–28.

13.  Pohrebnyak S. P. osnovopolozhni pryntsypy prava (zmistovna kharakterystyka): 
Monohrafiya / S. P. Pohrebnyak. – Kh. : Pravo, 2008. – 240 s.

14.  Tsvik M. Pravorozuminnya (znachennya povtoryuvanosti suspil’nykh vidnosyn dlya 
yoho doslidzhennya) // Pravo Ukrayiny. – 2010. – 4. – S. 22–28.

15.  Mukhopad v. Y. Kommertsyalyzatsyya yntellektual’noy sobstvennosty / v. Y. Muk-
hopad. – M. : Mahystr : YNFrA-M, 2012. – 512 s.

16.  Ershova E. A. Hudvyll byznesa / E. A. Ershova. – M. : Statut, 2013. – 223 s.
17.  Uvarova o. o. Pryntsypy prava u pravozastosuvanni: zahal’noteoretychna kharak-

terystyka / o. o. Uvarova. – Kh. : «Drukarnya MADrYD», 2012. – 196 s.

Стаття надійшла до редакції 17.06.2015.



100

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 3 (22) 2015

Рецензент — доктор економічних наук, професор Л. С. шевченко, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Reviewer — Shevchenko L. S., Doctor of Economic Sciences, Professor, Yaroslav 
Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine.

Рецензент — доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної 
теорії і. В. шкодіна, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет 
банківської справи», Україна.

Reviewer — Shkodina I. v., Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, head. 
the Department of economic theory, Kharkiv training and research Institute of state higher 
educational institution «University of banking», Ukraine.

И. А. ВОВК
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической теории 

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Харьков

КАК ПРАВО ВЛИЯЕТ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 
АНАЛИЗ СТАДИЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

рассмотрено вопросы соотношения права и экономики, затрагивая влияние 
правовой системы на экономические отношения. Для этого используется конструк-
ция правового регулирования. Характеризуются обязательные стадии правового 
регулирования экономических отношений. отдельно рассматривается влияние пра-
ва на экономические отношения на стадии правоприменения.

Ключевые слова: экономика, право, экономические отношения, правовое регу-
лирование, стадии правового регулирования.

І. А. VOVK
PhD. in Economics, associate professor, associate professor of the Economic Law 

Department, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv

HOW THE LAW INFLUENCES ECONOMIC RELATIONS:  
ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATON FRAMEWORK

Problem setting. A category of legal regulation, which is fully established in the legal 
science, enables to structure the influence of the law on the economy, to indicate stages of 
this influence, and to detect its peculiarities at each stage.

Recent research and publications analysis. Correlation between the economy and 
the law has been researched in scientific papers of D. vovk, A. Hrytsenko, o. Hrytsenko, 
o. Yershova, o. Marchenko, L. Shevchenko, etc. It is worth considering classical papers 
on this problematics, which is belonged to G. becker, F. Hayek, L. von Mises, r. Posner, 
M. Friedman, etc.
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Paper objective. The article researches economic relations as a subject of legal regu-
lation and the influence of the law in the process of their legal regulation.

Paper main body. The author has determined specificity of economic relations as 
a subject of legal regulation. The article contains characteristics of the relations, which 
can be legally normed (social significance, external expression, suitability for control 
being external one concerning entities of control relations, and conscious and strong-
willed nature) and discloses peculiarities of public and governmental control of the 
economic relations.

The author has described stages of the public regulation of economic relations (for-
mation of objective law, creation of subjective law, and realization of rights and obliga-
tions of economic relation members regulated by the law). Particularly, the author ex-
amines the influence of the law on the economic relations at the stage of law enforcement. 
This stage is facultative and can be deployed «inside» each of obligatory stages as well 
as between them.

Conclusions of the research. The correlation between the economy and the law con-
sist in neither stipulation of a legal system by means of an economic system, nor in pos-
sibility of the state to voluntary interfere in the economic relations through legal mecha-
nisms. The economic sense of the relations determines the sense of legal instruments used 
for regulation of the relations. The law as a form of mediation of the economic relations 
is an active system and influences the economy.

Short Abstract for an article
Abstract. The article considers an issue of correlation between the law and the econ-

omy. The author describes obligatory stages of legal regulation and peculiarities of influence 
at each of stages. The author considers the influence of the law on the economic relations 
at the stage of law enforcement, which is facultative one and can be deployed at each of 
obligatory stages as well as between them. The article substantiates that the law mainly 
mediates the economic relations due to various legal forms. Correction of these relations 
through legal mechanisms is a complicated process. The state shouldn’t attempt to fight 
certain economic processes through repressive methods. on the contrary, the state should 
change social, political, and other reasons of processes’ emergence. In such a way a soci-
ety can attain legalization of the economy and overcoming corruption, etc.

Key words: economy, law, economic relations, legal regulation, legal regulation 
stages.
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modeRn PRoblems of economics  

and the economic activity

O. A. Hrytsenko, Doctor of Sciences (Economics), professor of the Economic 
Theory Department of Yaroslav the Wise National Law University

«ECONOMIC IMPERIALISM»:  
FROM A. MONKRETIEN TO THE MODERNITY

A French economist A. Monkretien went down in history of the history of eco-
nomic thought as a founder of a term «political economy». Simultaneously, he 
didn’t hope for infinite opportunities of application of the political economy meth-
odology in any other field of science. His «Treatise on Political Economy» was 
written from the standpoint of an owner of a hardware workshop in order to persuade 
a government to protect the French manufacturer and the buyer. He suggested using 
high duty tariffs for foreign goods. Such measures had to prevent import from 
hindering the national production. This scientific work was devoted to King Louis 
XIII, whereupon A. Monkretien began to play the role of an economic adviser. In 
1617 he held the position of a mayor of a French town. Later, a little known Eng-
lishman wrote a book «observations and economic advices», in which he deter-
mined the economy as an art of effective managing a household and prosperity. 
The book contains an economic advice how to choose a wife that «will be useful 
in the daytime as well as in the night time».

The economic life at the beginning of XvII stipulated all other areas of the hu-
man’s life. That’s why economics as an art of managing the personal household 
and the national economy forms the enough powerful methodological potential for 
examination of all other social relations. between 50s and 60s of the last century, 
this potential was used by neoclassical economics, representatives of which have 
begun to disseminate the economic analysis methodology in all the life areas that 
were in the sphere of other professionals.

Economics penetrated politology, sociology, anthropology, psychology, history, 
jurisprudence, religion studies, and even biology and physics. Such a process of 
expansion of the economic analysis methodology, which is concerned with study-
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ing processes and regularities, beyond its traditional areas was called «economic 
imperialism». because of «imperial» tendencies of economics, new disciplines, 
such as the social choice theory, economic analysis of law, economic sociology, 
economic psychology, the new economic history (cliometrics), bioeconomics, 
emerged. Scientists point out that the very economics forms «universal grammar 
of the social science» (J. Hirshleifer). It is stipulated by several factors. Firstly, 
human behavior is based on a standard model «homo economicus» (an economic 
human), according to which an individual rationally (not always usefully) adheres 
to a strategy of maximization of individual utility under conditions of current re-
strictions. Secondly, regardless of a sphere of life, individual advantages remain 
relatively stable in time and orient towards benefits, losses, process, and incomes 
(in the broad sense). For instance, a criminal acts rationally, predicting not only 
benefits (incomes), but also possible losses (imprisonment, fees, reputation). Thus, 
each crime has own price. Thirdly, actions of entities beyond the market environ-
ment can be modeled by analogy with economic exchange, where each party, 
without direct usage of money, spends resources (implicit prices) and attempts to 
attain the equilibrium position under conditions of a voluntary (for instance, mar-
riage) transaction or a compulsory (a theft) one.

Undoubtedly, «economic imperialism» shouldn’t be considered as the only 
possible methodology of cognition. Nowadays, synthesis of social sciences, where 
economics begins to use their specific methods and instruments, is becoming more 
and more important.

L. S. Shevchenko, Doctor of Sciences (Economics), professor of the Economic 
Theory Department of Yaroslav the Wise National Law University 

CONCEPTS OF HUMAN DEVELOPMENT  
IN CONTEMPORARY ECONOMICS

In economics, issues of human development are mainly presented in the form 
of two concepts — human capital and human development. It is frequently as-
serted that the human capital theory historically and logically precedes the human 
development concept and forms its theoretical basis. In our opinion, it is spoken of 
different concepts. However, they are related to each other.

The human capital theory is concentrated towards human development aimed 
at social production needs. It examines improvement of a human as a resource  
(a factor) of production and more appropriately responds to the industrial society. 
Human capital is a set of qualification (theoretical knowledge, practical skills and 
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abilities, accumulated productive potential) and personal (health, developed skills, 
material, social, and spiritual needs, motivation) characteristics of a human, which 
are formed as a result of investments gaining revenues during human’s labor activ-
ity. That is to say, the human capital concept is considered in the two aspects — as 
a resource and as revenue.

The human development theory perceives a human as the main value of a so-
ciety. The theory points out human development opportunities are a purpose of 
social and economic development, which is realized in terms of transition to the 
postindustrial (information) economy.

A human development idea consequently was expressed in terms of two con-
cepts. one of them was the concept of basic needs formulated by Scandinavian 
scientists in 60s of the XX century. Nevertheless, the most famous is the concept 
of basic needs of human beings founded by a famous American social psychologist 
Abraham Maslow. All basic needs are divided into the following groups: physio-
logical needs; social safety needs; needs of belonging to a social group, implication 
in common businesses; needs for respect, self-esteem, evaluation of qualities and 
achievements by others, reputation; needs of self-realization, self-actualization 
through creativity, abilities, and talents. Each of the basic general needs is a complex 
of less general or partial human needs and requirements. A pre-condition of meet-
ing higher needs is meeting needs of the lower levels. According to Maslow, the 
basic needs are opportunities expecting their realization. Development of the basic 
needs, in particular formation and realization of needs of human improvement are 
the extent of human freedom and development.

Scientific papers of Amartya Sen, who was awarded the Nobel Prize in Eco-
nomic Sciences in 1998, present the concept of extension of capabilities of the 
human choice. A. Sen proves that welfare should be estimated not according to 
a level of income per capita, but according to a capability of a human to lead that 
life they consider to be deserved. Extension of the human choice contemplates 
much freedom and more alternatives for the choice of these purposes and a way of 
living a person prefers. In this case, income plays the role of a means of extension 
of the human choice in the fields such as health protection, education, and the eco-
nomic and social activity [1]. That is to say, human development is defined as 
growth of human capabilities (those they can do and those they can achieve) at 
some degree of freedom of the life choice.

In the second part of 1990s, ideas of A. Sen and research results, which were 
performed under the direction of Mahbub ul Haq, К. Griffin, and J. Knight, form 
the basis of the UNo concept of human development.The concept defines human 
deve lopment as a purpose and a criterion of a society. According to the concept, 
production exists for the benefit of humans, but humans do not exist for the benefit 
of production. Simultaneously, a social progress is impossible at any rates of eco-
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nomic growth if three key capabilities (aims) for a human are not realized. The 
capabilities comprise: 1) to spend maximally long and healthy life; 2) to gain edu-
cation, relevant knowledge being necessary for the effective activity; 3) to have 
access to means of living as a guarantee of a deserved standard of living within 
human revenues and consumption.

The human development concept is enhanced by numerous scientists in Ukraine 
(L. beztelesna, o. Hrishnova, Ye. Libanova, o. Novikova, etc.). Efforts of the Lviv 
school representatives (S. zlupko) conduced to foundation of the ecological con-
cept: human development is essentially related to balanced combination of spiri-
tual, emotional, physiological, intellectual, and material needs of a human in the 
dissoluble harmony with an environment. At the same time, a prior factor of human 
development is spiritual potential of each person and a society in general. It means 
the degree of human internal freedom, human’s capability to make decisions being 
independent of external influence and an environment, which conduce to compre-
hensive personal and social development. Spirituality also means ability of a human 
to independent mobilization of internal power, which is directed towards providing 
spiritual and physiological harmony, intellectual development, material welfare, 
and care for an environment of its existence [2, p. 33].

Analysis of modern theories of human development enables to evaluate social 
prospects of Ukraine and to propose directions of its social policy.

references:
1. Sen A. Development as freedom [Electronic resource] / А. Sen; translation 

from English of Ye. Poletskaia; scientific editor r. Nureiev ; Fund «Liberal mis-
sion». – Moscow : Novoie izdatelstvo, 2004. – 430 p. – Mode of access: 
http://3dway.org/publication.

2. Pryimak v. Genesis of the economic paradigm of human development / 
v. Pryimak, I. Tkach // Ukraine: labor aspects. – 2008. – No. 3. – P. 28–34.

О. S. Marchenko, Doctor of Sciences (Economics), professor of the Economic 
Theory Department of Yaroslav the Wise National Law University

NANOECONOMICS AS THE ECONOMIC THEORY  
OF HUMAN BEHAVIOR IN THE GLOBALIZING WORLD

Nowadays, numerous macro and micro economic researches are dedicated 
to disclosure of frameworks, forms, and directions of economic globalization 
as a process of internationalization of a national economy and formation of the 
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global economic space (a system of world economic relations). In our opinion, 
processes of globalization encompass all levels of economy. Enterprises, eco-
nomic behavior of which is an entity of various forms of international eco-
nomic relations, are active participators of international productive and scien-
tific and technological cooperation. A tendency of integration into the global 
economic space is inherent to development of regions, industries, and sectors 
of a national economy (meso economy). Under conditions of modern globaliza-
tion processes, human economic behavior tends to internationalization and 
integration into the global economic space, which is the basis of considerable 
growth of the human role in the world economy. Thus, a global approach to 
modern economy research can’t be restricted by macro and mega levels of its 
application.

In scientific researches a term «nanoeconomics» has a triple definition. 
Firstly, nanoeconomics is defined as economics of the nanoindustry being a sec-
tor of the modern economy related to innovations and nanotechnologies [1]. 
From our point of view, this approach to defining the nanoeconomics sense 
discloses specificity of an economic research object, i.e. the nanotechnology 
industry. It is not a nanoeconomic approach, but a meso economic one (sectoral 
or branch economy). Se condly, nanoeconomics is defined as economics of in-
dividual behavior. H. Kleiner points out nanoeconomics is economics of phy-
sical persons: «Nanoeconomics can mean the very economic system being 
considered from the standpoint of behavior of certain persons (economics of 
physical persons) as well as a scientific discipline, which examines the behav-
ior» [2, p. 101]. According to this approach, economic behavior of a human in 
the form of a particular business entity should be considered as a subject of 
nanoeconomics. As a part of economics, nanoeconomics is a theory of human 
economic behavior.

Now nanoeconomics assumes the global character. This process actualizes 
researches of new forms and factors of human economic behavior in the global-
izing world. A. Halchynskyi defines: «Globalization is a planetary mechanism, 
which organically implies, on the one hand, a communicational instrument of 
interaction «a human — a human» and, on the other hand, a mechanism of 
interaction of «a human and a society — nature and the biosphere» [3,  
p. 319–320]. The Internet is belonged to such a «communicational instrument» 
of the global economy. owing to the Internet, communication between humans 
assumes global importance and their cooperation transforms from local one 
(within a family, a firm, etc.) into global one. Subsequently, there are no orga-
nizational and territorial limitations. Therefore, on the basis of the Internet, 
human economic behavior (nanoeconomics) internationalizes and becomes 
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a part of the global economy. one of the factors of this process and, simultane-
ously, its form is development of the new economy of mass collaboration. The 
new economy of mass collaboration is a system of economic relations regard-
ing production, distribution, exchange, and consumption of various services 
due to involvement of resources belonged to many persons through the Internet 
and direct participation of these persons in servicing in the form of producers 
and consumers of different services. This is nanoeconomics, which assume 
global nature, owing to the Internet.

basic technology of the new economy of mass collaboration is crowd sourcing 
aimed at providing optimal combination and usage of different resources of people 
(a «crowd») for the purpose of attainment of particular goals, i.e. productive, social, 
cultural, etc.

The organizational basis of mass collaboration consists of a network principle 
of building relations through the Internet (an alternative for a hierarchic principle), 
convenience, and self-organizing of its entities. D. Tapscott and A. D. Williams 
determine the main principles (ideas) of the new economy of mass collaboration: 
openness; horizontal (decentralized) organizing collaboration as free exchange of 
the activity, capabilities, knowledge, and other resources of its participators  
(a principle of peering, peer-to-peer, P2P); access and an ability to share; globalized 
collaboration [4].

According to the social sense, the new economy of mass collaboration is:
– an extra-new form of distribution of resources and their efficient usage under 

conditions of postindustrial transformations;
– global one, since: firstly, owing to the Internet, there is no territorial, organi-

zational, professional, national, and other limitations for human collaboration; 
secondly, it is a model of involvement of a considerable amount of persons in sol-
ving global problems, i.e. economic, ecological, social ones;

– a social innovation being a modern model of self-organizing and effective 
collaboration of humans in the globalizing world;

– a factor of globalization of the social and economic role of a human and a form 
of its realization;

– nanoeconomics (human economic behavior), which assumes global nature.

references:
1. Dubishchev v. P. Nanoeconomics as methodology of research of an innova-

tive economic mechanism under conditions of globalization / v. P. Dubishchev // 
Collection of materials of the International scientific conference «The doctrine of 
v. I. vernadskyi and modernity». – Poltava: Poltava National Technical University, 
2013. – P. 62–67.
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O. O. Nabatova, PhD., associate professor of the Economic Theory Department 
of Yaroslav the Wise National Law University, Kharkiv

BEHAVIORAL ECONOMICS:  
THE MAIN ACHIEVEMENTS  

AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

During the last decades, there has been shift of emphasis from development of 
formalized models of human behavior in different cases of choice to empirical 
verifying these models and indication of a degree of their adequacy to the theory 
of real validity in economics. This process results in emergence of behavioral eco-
nomics aimed at enhancement of explanatory capacities of economics, owing to 
the more realistic psychological basis of economic behavior [1].

At the intersection of economics and psychology, behavioral economics exa-
mines «what will occur in an economic system and in markets, where cognitive 
capacities of particular entities are restricted and they suffer natural difficulties in 
the process of decision-making» [2]. Such an approach, which enabled to explain 
a set of economic phenomena contradicting postulates of the neoclassical concept 
and to make enough realistic forecasts, became very popular. Hence, it is no won-
der that behavioral economics departments were opened at all prestige west uni-
versities nowadays.

It is worth mentioning that behavioral economics, having proved bounded-
ness of a model «homo еconomicus» (possibility of altruistic and irrational 
behavior, incomplete self-control, etc.), doesn’t refuse the neoclassical concept. 
From the standpoint of behaviorists, the latter really proved its appropriateness 
regarding explanation of many types of economic behavior. Since the concept 
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exhausted extensive development methods, it needs qualitatively new methods 
of research.

A peculiarity of methodology of behavioral economics research is wide applica-
tion of experiments, behavioral games, and computer simulations. The very impres-
sive results of such experimental work caused a need for indication and taking into 
consideration psychological and social and institutional factors, which stipulate 
peculiar characteristics and qualities of human nature, in theoretical models.

behavioral economics concentrates its attention not on the very behavior as 
a process, but on reactions, incentives, cognitive restrictions, which stipulate 
a result of choice. Nobel Prize winners D. Kahneman and A. Tversky proved 
that in the process of decision-making humans make not just a mistake. Fre-
quently, they make the same mistakes. This phenomenon enables to classify 
and prognosticate human mistakes. As an alternative for the expected utility 
hypothesis, the scientists suggested the prospect theory, which include: a prin-
ciple of avoidance of losses; an effect of reflection and non-linear evaluation; 
supposition regarding separation of decisions from other problems these deci-
sions are related to. Experiments show human can rationally evaluate nor an 
amount of expected outcomes, neither their probabilities. They differently react 
to equivalent situations depending on gain or loss. Hence, humans are willing 
to risk in order to not suffer losses and they are unwilling to risk in order to 
receive gains. Moreover, human frequently make a mistake in evaluation of 
probabilities: they underestimate probabilities of events, which will most 
likely occur, and overestimate less probable events. It is interesting that the 
mentioned phenomena are concerned with various fields of the economic acti-
vity (consumptive behavior, financial markets, insurance). This indicates uni-
versality of the proposed models.

Subsequently, researches introduced a set of other psychological factors into 
economic behavior analysis, which are as follows: emotional state causing errors 
of optimism (underestimation of probabilities of undesired event beginning) and 
pessimism (overestimation of probabilities of undesired event beginning); inclina-
tion to influence of an irrelevant thought (even incompetent one); a desire to retain 
the status quo at any cost; a phenomenon of omniscience; heuristics and cognitive 
shifts; fear of social ostracism, etc.

In addition, different experiments, which were conducted by representatives 
of behavioral economics, shown that in many cases behavior of real economic 
agents is stipulated by existence of the irrational choice. Nobel Prize winners 
G. Akerlof and r. Shiller highlight that irrational behavior is not chaotic at all 
and it has own regularities. Thus, it can be predicted to some extent. Economists 
should take into account these regularities in their models, including macroeco-
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nomic ones. In a book «Animal spirits: how human psychology drives the 
economy and why it matters for global capitalism» the authors consider a set of 
reflections of the irrational principle (convenience, conception of justice, abuse 
the law, non-conscientiousness, monetary illusion, sensitivity to history) and how 
they influence economic decisions [3].

behavioral economics achievements are applied for explanation of many phe-
nomena and processes: consumptive and investment behavior, savings, cycling, 
poverty, discrimination, forced unemployment, and attitude to wealth, property, 
and money, etc. r. Tailor, who first implemented psychological methods in the fi-
nancial world, predicts transformation of the «homo economicus» model into «homo 
sapiens» and expansion of diversity of theoretical models of behavior. The scientist 
points out that in their models economists will take into consideration as many 
behavioral aspects as they observe in the environment for the reason that it is ir-
rational to do in another way [2].
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THE SCIENCE AND SCIENTIFIC RESOURCES  
AS SOURCES OF INTELLECTUAL  

CAPITAL FORMATION: CONTEMPORARY  
CONTRADICTIONS OF DEVELOPMENT

Under modern conditions, competitiveness of a country is stipulated by ability 
of a national economy to generate, consume, and commercialize know ledge. Sci-
entific knowledge turns into an important factor of social and economic develop-



111

Round-table discussion

ment of world countries. Inclusion of the science in the system of productive 
forces in the XX century became one of the most considerable shifts in social 
production. The science is one of forms of intellectual labor and, simultaneously, 
the most valuable product of labor, i.e., the science includes the activity aimed at 
gaining new knowledge as well as its outcome — a sum of knowledge. Scientific 
labor is socially significant, since its basis is application of previous achievements 
of many generations. Gained new knowledge, in their turn, becomes an achieve-
ment of all humanity and the foundation for its future development. In the contem-
porary society, the science can perform cognitive, sociocultural, and economic 
functions: providing continuous improvement of knowledge that should be consi-
dered as the public domain, freely distributed, and accessible for all society mem-
bers; formation of the ground for qualitative changes in public reproduction through 
presentation of knowledge in such information forms, which enable to use them 
for the innovative acti vity; training persons being able to create innovations and 
provide their application. The scientific influence on public production is expressed 
through creation of new labor tools, progressive technologies, new types of energy, 
materials, advanced methods of organizing production and work. The important 
mission of the science is improvement of a spiritual world of a human, extension 
of view of the world. The scientific activity can’t be a certain autonomous process 
of production and accumulation of new knowledge, since it is impossible to provide 
production of competitive goods without accumulation of a critical amount of intel-
lect, professionalism, and other personal qualities, i.e. intellectual capital. Scien-
tific resources as a component of the scientific and technological potential of 
a country determines capacities of the scientific field to effectively solve tasks re-
garding social and economic development at the exis ting forms of organizing and 
management.

Search for reasons of inefficient usage of the scientific and technological po-
tential under conditions of the market economy of the globalization period is of 
significant importance at present. According to nature, peculiarities of production, 
specificity of a product, laws of its allocation, the scientific and research field is not 
commercial. Nature and specificity of the scientific activity is an objective cause, 
which incents a state (not a market) to be a guarantee of continuousness of a repro-
ductive process in the scientific field. The most useful effect of scientific research 
has been always stipulated by achievements in the fundamental knowledge area, 
but not by search for particular application ways. A criterion of scientific activity 
efficiency can’t be gaining economic outcome. From our point of view, this fact is 
proved by existence of negative tendencies of modern science development and 
ceasession of generation of up-to-date innovations, which is able to provide transi-
tion of the world economy to the higher technological structure and to «reset» 
processes of economic growth and deve lopment (so-called an «innovative pause»), 
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by the leading world countries. The modern science passes through a world outlook 
crisis and almost stops to involve investments. The latter are oriented towards the 
area of applied researches. This process amplifies scientific degradation. Increa-
singly, we can observe: stagnation in the scientific and technological fields is a cur-
rent fact and a fact of the nearest future of the world economy. Search for causes 
is mainly conducted in the context of nature of financial (speculative) capitalism 
aimed at high profitability and rapid profit. Specialists prognosticate a chain reac-
tion to problems of scientific development and, consequently, technological and 
social and economic development. Current technologies exhausted capacities of 
further extensive exploitation and new ones are absent or not brought to a stage of 
industrial usage. Liberal capitalism slowed down the scientific and technological 
development, having ceased accumulation of a fundamental reserve of knowledge 
and technologies for decades. Therefore, appreciable activation of technological 
development shouldn’t be expected in the nearest future. Reasons comprise:  
1) reduction of the state expenses for researches by 30 % after finishing of confron-
tation between the socialist and the capitalist sub-systems of the world economy, 
reduction of defense orders (in the XX century space apparatus, nuclear-power 
engineering, the Internet, mobile communication appeared in the process of military 
researches or state programs; after that, business commercialized these technolo-
gies; 2) change of a system of values; 3) concentration of private companies on 
improvement existing technologies and search for ways of receiving rent through 
application of a system of protection of intellectual property rights (for instance, 
Samsung and Apple spent more than 20 billion of dollars for patent courts and only 
5 billion of dollars for fundamental researches); 4) a race for rapid pay-back of 
investments and decrease of risks. Startups direct efforts towards investing in cur-
rent inventions and in items, which are in demand in the market. At the same time, 
they are unable to conduce to development of the science, since they are created 
«for sale». venture investors aren’t inclined to allocate funds for a project, a pay-
back term of which accounts for more than 3 years. There is a problem of objective-
ness of researches financed by transnational corporations (substantiation of «de-
sired» results; concealing results, which can injure company interests; banning 
innovations). Evolution of economic forms together with information and com-
munication changes leads to simulation of innovations. Increasingly, there are 
propositions regarding expediency of development of megaprojects, which were 
initiated by the state, in order to carry out advanced innovations (maybe, on prin-
ciples of public and private partnership). only implementation of new technologies 
of wide application is able to recover the world economy. From the other hand, 
nowadays, there is a sufficient amount of platforms for a new scientific break-
through. Investing in these platforms can become excess profit.
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SOCIAL AND ECONOMIC MODERNIZATION  
AND HEALTH PROTECTION  

IN UKRAINE

Modernization of the modern national economy means its reformation in the 
direction of the postindustrial structure and human development. In contrast to 
world tendencies of anticipatory rates of growth of the tertiary sector of the 
economy (compared with the primary and secondary ones), over the last years 
the tendency was different in Ukraine. The trade, but not modern services, has 
been incresing. Anticipatory growth of the service export comapred with the 
goods export, espacially raw materials, should compansate the passive trade ba-
lance, which has been inherent to the Ukrainian economy since 2006. During the 
first quarter of 2015 (compared with the first quarter 2014), the goods exprot 
reduced by 32.9 % (by 4629.0 million of dollars) [1]. Social and economic ser-
vices, particularly health protection services, are a considerable component of 
the services. They are taken into account as part of current operations of the ac-
count balance. Thus, increase of medical and recreational services positively 
influences its remainder.

Progeressive structure restructurization and overtaking modernization are terms 
of economic recovery and statbel economic growth in Ukraine. This increse in-
evitably means improvement of public financing the health protection. Nowadays, 
it is scanty (approximately 3,8 % of the GDP) and fixed assets are worn-out. Financ-
ing national programms accounts for not more than 40–50 % of a required amount 
and salary of emploeers of the health protection field is one of the lowest in the 
country. For instance, accoding to data of the State Statistics Service of Ukraine, 
an average salary of permanent employees in March 2015 equals 4578 hryvnias in 
the industry, 4261 hryvnias in the wholesale and retail trade, 4226 hryvnias in the 
transport and communication, 8008 hryvnias in the field of financial and insurance 
activity, and 2490 hryvnias in the health protection fields. The salary amounts ac-
count for 118.5 %; 110.3 %; 109.4 %; 207.3 %; 64.5 % to the average level in the 
economy, respectively [1].

Economic modernization is defined as application of new technologies, par-
ticularly information ones, in the health protection field. before the economic 
crisis of 2014, growth rates of the IT market equaled 25 % per year in Ukraine. In 
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2013 its amount accounted for almost 1.5 billion of dollars, including approxi-
mately 1.2 billion of dollars was offshore programming and 300-400 million of 
dollars were consumed in the internal market [2]. Ukrainian IT-professionals are 
recognized to be one of the best in the world. Nevertheless, a problem is non-
perception of new technologies by managers, first of all in the public sector. How-
ever, in developed countries a trivial electronic document management system 
significantly reduced bureaucracy and enhanced competitiveness of national 
economies.

IT-technologies conduces to transperency of the medical labor market, since 
they enable to creat a complete register of medical employees. There is a need for 
registers, which contain referent prices for medicines and medical equipment. IT-
technologies reduce corruption, enhance access to Europen protocols (quality 
standards) for treatment and adaptation of the protocols to Ukrainian realities, and 
minimize deviations in calculation of treatment cost. It is very important from the 
standpoint of financing a medical service, but not a medical establishment. A right 
for the choice of a doctor and a hospital (it is better to carry out on the basis of an 
electronic resource) conduces to meeting needs of patients. Under conditions of 
competition, incompetent doctors get into a zone of risk. Transparent registers set 
out new requirements for chief doctors. They should become managers, who make 
optimal and transparent decisions under conditions of scarce resources. Hence, 
modernization of the health protection contemplates decentra lization and financial 
autonomy of medical establishments and development of public and private part-
nership in the field.

As for a social aspect of modernization, this aspect in the health protection 
consists in providing equal access to health protection for all the citizens. Slow 
formation of an institution of informal payments to doctors is a hindrance for this 
process. on the one hand, the payments provide additional financing for the field. 
on the other hand, they cause differentiation in receiving of medical care among 
Ukrainian citizens. According to the UNo data, more than 80 % of Ukrainians 
fall below the poverty line. on the average, they spend less than 5 dollars per day 
and 150 dollars per month for living and feeding [3]. Health of the poor persons 
consequently deteriorates. People need more money for treatment. That is to say, 
owing to informal payments, we observe regressive financing of medical ser-
vices. Ways of reduction of the informal economy of the health protection field 
consist in increase of expanses for the field at the cost of: liquidation of offshores; 
demonopolization of the national market; implementation of electronic tenders 
of medicines; reduction of bureaucracy; development of medical insurance; sig-
nificant increase of salaries of medical staff; support of civil movements for rights 
of patients.
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A SYSTEM OF FACTORS INFLUENCING FORMATION  
OF DEMAND FOR INSURANCE SERVICES

A market is a form of system of economic relations, which based upon good 
production and exchange, and a form of social connections between humans in 
the process of purchasing and selling goods and services. A market is a mech-
anism of connection of buyers (representatives, entities of demand) and sellers 
(representatives, entities of supply) of particular goods and services. It is also 
an area of relations between producers and consumers of goods and services. 
As for the insurance theory, it is worth mentioning that scientists frequently use 
concepts of «insurance market» and «market of insurance services». Some 
scientists suppose these terms to be coincident ones and others propose to de-
termine some differences. We share the opinion of the latter and support con-
clusions of o. A. Hamankova, who considers an insurance market as a single 
formation being an area of exchange and distribution financial relations. These 
relations emerge between insurees regarding protection of their future interests 
and insurers (reinsurers), who provide such protection for a particular payment 
(an insurance premium) at the expense of monetary funds in the form of own 
or borrowed insurance capital. «The market of insurance services encompasses 
only those financial relations in the insurance market, which are relations of 
exchange and mediate purchasing and selling services on insurance protection. 
The very market of insurance services can be considered as a mechanism, which 
combines interests of demand carriers (insurance service consumers) and sup-
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ply carriers (insurance companies) [1, p. 101]». The main elements of the insur-
ance market mechanism are demand, supply, and an insurance tariff. Let us 
concentrate attention on peculiarities of demand in the field of corporate insur-
ance and factors, which influence it.

It is generally known that an insurance service has the consumption value, which 
implemented in the form of insurance protection that assume the form of insurance 
cover, and the value, which expresses an insurance payment.

Consequently, demand for an insurance service is an amount of insurance ser-
vices consumers can buy for a certain price (a tariff rate) during a particular period 
in a particular market.

both physical persons (firms, enterprises) and legal entities (firms, enterprises) 
can form demand for insurance services. Not only does a price (a tariff rate) influ-
ence market demand for insurance services, but also many other factors. Let us 
determine non-price factors of company demand for insurance services. They are 
as follows:

– prices for other goods (Pa, Pb…). It is worth mentioning that insurance is one 
of mechanisms of risk management. Alongside with them, there are others, which 
are of different efficiency as well as different prices. For instance, when a com-
pany estimates expediency of insurance service purchasing, it calculates own ex-
panses and benefits. If expanses for other mechanisms of risk management (a 
contract with a security firm, formation of own medical service, etc.) will be 
lower, it will result in reduction of demand for insurance services;

– an amount of buyers in the market (n). The question is an amount of those 
companies and households, which potentially need certain insurance protection. 
For example, at the request of state authorities, n companies should organize, 
carry out, and pay for special medical examination for own staff. A service of 
medical insurance, which include a respective option, can be an alternative for this 
operation. A company can solve not only a standard issue of passing medical ex-
amination, but also extend a staff’s employment package;

– monetary incomes of customers (I): increase of the latter certainly leads to 
increase of demand. In this context, a company evaluates the following aspects as 
important ones: what is a source of financing insurance payments; is there possibil-
ity of inclusion of a payment for an insurance service in an amount of gross ex-
penses in order to minimize taxable profit. The latter ope rates an additional factor 
of demand for an insurance service. During a long period, the second aspect has 
caused demand for quasi-insurance. Transferring money to an insurance company 
in the form of insurance payment at a groundlessly excessive tariff and establishing 
serious limitations in determination of insurance risks and an order of calculation 
of paying insurance reimbursement in an insurance agreement are features of 
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quasi-insurance. Existence of such demand created respective supply. This re-
sulted in division of the insu rance service market into classical insurance and 
quasi-insurance (optimization insurance);

– tastes of consumers (T), which concern with their intentions regarding pur-
chasing an insurance services that will enable to manage risks or to optimize tax 
payments with the use of certain types of insurance services;

– accumulated wealth (W), which, on the one hand, needs insurance protection 
and, on the other hand, can be a subject to mortgage, against which a loan is given. 
Consequently, this process is an additional incentive for increase of demand for 
services on property insurance. Subsequently, purchasing property can be an ad-
ditional source of resources regarding purchasing an insurance service, e.g. a service 
of personal insurance or insurance of responsibility;

– expectations of companies regarding the change of a risk situation (the change 
of destructive consequences of natural disasters, a human economic activity, etc.) 
that increase or decrease demand;

– a state economic policy, e.g., a taxation policy, which can propose certain 
preferences for payers of insurance payments. Concluding the above-men-
tioned information, we can indicate that an influence of various factors on 
market demand for insurance services can be expressed in the form of a de-
mand function:

QD = f (Pa, Pb…, I, T, W, n,...).
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INSTITUTIONALIZATION OF POPULATION  
INCOMES IN UKRAINE UPON THE PATTERN  

OF COUNTRIES WITH LEGAL ECONOMY

Types of institutionalization of population incomes can make positive as well 
as negative influence on generation, distribution, and redistribution of incomes. 
Institutionalization of incomes, which has formed in Ukraine, frequently does not 
stimulate those individuals, who create the value, but stimulate those being better 
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at redistribution of incomes in their favor and at usage of mechanisms of unground-
ed enrichment. These mechanisms are insufficiently restricted on the legislative 
level. on the level of morality and ethics, there are also no effective hindrances for 
unfair and ungrounded profit gaining. Thus, considerable deformation of public 
morality and business ethics occurs.

In the legal economy, implementing innovations at own risk in race for profit, 
an entrepreneur simultaneously realizes the public interest consisting in increase 
of production efficiency. In Ukraine, the situation is frequently opposite: entrepre-
neurs create elite economies, i.e. the activity fields for a limited circle of persons, 
with high entry barriers, which provide non-market competitive advantages and 
guarantee gaining excessive profits. Under such conditions, the large and, partially, 
medium and small-sized businesses are not too interested in competition with the 
use of market methods.

In order to counteract negative tendencies in the field of population incomes, 
there is a need to form income institutionalization upon the pattern of countries 
with a legal economy. There is the following set of production factors in these 
countries: entrepreneurship abilities, labor, land, capital, and information. 
A certain type of incomes responds to each factor: entrepreneurial profit re-
sponds to entrepreneurship skills; salary responds to labor; land rent responds 
to land; an interest responds to capital. As for information as a production fac-
tor, there is no generally accepted definition of its revenue. Therefore, we can 
use a term «information rent». Each of the mentioned income types is institu-
tionally accepted.

Expansion of rent-seeking, which is a type of incomes of governmental officials 
and politicians that is related to usage of powers for own interests, is a sufficient 
difference of the institutionalization of population incomes in Ukraine from coun-
tries with legal economies.

«Managerial abilities» is a production factor being the basis of rent-seeking. 
Nevertheless, it is worth emphasizing that managerial abilities do not always ge-
nerate rent-seeking. During millenniums, there have been governmental officials, 
whose activity was enough generously rewarded and was not certainly related to 
corruption actions.

Nevertheless, there is no «managerial abilities» as a particular production fac-
tor with a separated type of income in the legal economy. At the same time, func-
tions of public administration have remained. However, involvement of humans in 
their execution occurs owing to other mechanisms. From the standpoint of officials, 
this is relations of employment. Thus, the relations are belonged to the production 
factor «labor». In Ukraine, owners of «managerial abilities» are not satisfied with 
a salary and try to receive rent-seeking. «Managerial abilities» are considered to 
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be a certain factor of production, since a specific, independent, and self-funded 
system of social relations was formed owing to involvement of «managerial abili-
ties» in a production process.

Among factors being inherent to countries with a legal economy, the sense of 
entrepreneurship abilities is to the greatest extent deformed in Ukraine. Instead of 
decrease of cost of goods or increase of their quality, intensification of marketing 
efforts, and enhancement of business reputation, it is frequently more profitably to 
establish unformal relations with state authorities in order to participate in redistri-
bution of property, financial flows, and government procurements, to receive pre-
ferences from a state, and to create non-market barriers for rivals. Existence of 
rent-seeking causes emergence of elite economies, which generate entrepreneurial 
profit with non-market nature (its basis is non-market competitive advantages). 
other factors of production also suffer deformations of the sense, although they are 
not so significant.

rent-seeking does not just drop out from the institutional structure of incomes 
being inherent to the legal economy, but also significantly deforms institutionaliza-
tion of other types of incomes, first of all, entrepreneurial profit. Consequently, 
formation of income institutionalization upon the pattern of countries with legal 
economies in Ukraine requires decisive fight against such a type of income as rent-
seeking.

There are measures, which restrict opportunities of usage of powers vested by 
the state in order to influence realization of interests of physical persons and legal 
entities in Ukraine. Those measures should be considered as the main ones among 
measures aimed at decrease of a rent-seeking amount. To attain this goal, firstly, 
there is need for comprehensive deregulation of the economy. Secondly, that 
minimum of state functions, which is expedient, should be strictly regulated by 
normative and legal acts in order to limit capacities of governmental officials 
(«pros» or «cons» of other persons). There is a need for expansion of a «silent 
agreement principle». In such cases, when there is no possibility to avoid making 
subjective decisions, it is worth providing maximal transparency of a decision-
making procedure and facilitating independent control. In this context, it is very 
important to implement «electronic government».

basic measures regarding counteraction against rent-seeking also comprise 
total control of incomes, wealth, and expanses of governmental officials, politi-
cians, and related persons. Efficiency of this control can be enhanced at the ex-
panse of fighting against money laundering and counteraction against the «grey» 
economy.

reduction of fields generating rent-seeking should become an important 
direction of fighting against this type of incomes. These fields include the sec-
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tor of state-owned companies, the «grey» economy, elite economies, and the 
field of government procurements. There are a set of state-owned companies 
and procurements, which should not be abandoned. The state should hand over 
the administration of those companies to respective foreign firms and interna-
tional organizations.

Ceasession of functioning of corrupt social interrelation is of significant impor-
tance. Particularly, the state can apply lustration and rotation of the officials to 
achieve the mentioned goal.

A peculiarity of rent-seeking is prevailing of unformal institutionalization, 
frequently illegal. Certainly, incomes of other factors also include an unformal 
component, but to the lesser extent. Thus, law-enforcement and judicial systems 
can turn out effective in fighting rent-seeking. However, these systems of Ukraine 
are also corrupt. This leads to creation of the institutional trap «exclusive circle of 
corruption», when expansion of corruption within all the public authorities and 
social areas enable to benefit from participation in the corrupt activity and to loss 
advantages in a case of counteraction of corruption.

To abandon existence of the «exclusive circle of corruption», there is a need for 
outside pressure, i.e., on the part of the civil society and foreign collaborates of 
Ukraine. The question is the West can insist on fighting corruption, urge to fight it, 
but the West is unable to carry out micro management of this problem. Simultane-
ously, the Ukrainian civil society is undeveloped and does not sufficiently pressure 
corruption in the meantime.

О. V. Ovsienko, PhD. (Economics), associate professor,  
Yaroslav the Wise National Law University, Kharkiv

INEQUITY IN REALIZATION OF SOCIAL  
AND ECONOMIC RIGHTS IN UKRAINE

The core purpose of a legal and social state refers to its obligations to sustain 
absolute equity of rights for all social classes generally and for each individual 
particularly. realization of this purpose becomes extremely important in Ukraine 
as a legal and social state. So far as our country remains under conditions, when 
certain social and economic rights are already attained in a legal way, possibilities 
for their realizations are absent or differ for various subjects because of state inter-
ference in a business process.

In present mixed economic systems, state is forced to interfere in processes 
of social product division and providing optimal balance of private and public 
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interests. Such relations usually result in depression of economic and property 
rights of one group of participants in favor of another one. but, it’s important 
to distinguish between situations, when certain rights are consciously restrict-
ed by the state (for instance, the right for revenue within progressive taxation) 
and situations, when different subjects can’t realize similar rights because of 
governmental interference. In the first case, restriction of rights is equable and 
doesn’t consist exclusions: restrictions cover all the subjects of certain group 
(a social group, a sector, a market, etc.). In another case, restrictions have selec-
tive character: they are imposed on one subject and don’t refer to another. In 
such cases, the state acts as the source of inequity in the process of right real-
ization.

The mechanisms of inequity strengthening in the process of realization of social 
and economic rights are the following:

– appliance of illegal practices of business activity regulation;
– support of private entities on account of state-owned entities;
– artificial restriction of the rights of certain entities on the selective basis;
– direct prohibition of realization of legally required rights;
– creation of special legal conditions for chosen types of business activities.
From our point of view, the main reason of inequity strengthening in realiza-

tion of social and economic rights of business entities is caused by the use of 
public force in favor of a limited group of interested persons rather than the whole 
public. The ground of this process is defects of the institution of property. First-
ly, as a result of privatization, property concentration assists power seizing and 
its transformation to the source of restricted access to commercially attractive 
types of business activities for other participants. Secondly, a law rate of legiti-
macy of acquired property rights makes large owners to keep in touch with go-
vernmental officials, using them as a means of protection of their personal pro-
perty interests. Thirdly, the difficulty of organizing public control over state 
corporate right usage is also worth mentioning. Disadvantages of the property 
institute leaded to organizing and conservation of an inefficient institutional en-
vironment, where expenses for organizing and participation in redistributing 
processes are much lower than expenditures for organizing and improvement of 
production of products and services.

Total distrust to state authorities, expansion of informal institutions, «grey» 
financial flows, absence of motivation to improve production efficiency, and invest-
ment discourage occur as consequences of inequity in social and economic rights 
realization. Thereby, the use of public institutes for private interests must be re-
stricted. Subsequently, work of governmental officials as an instrument of pro perty 
rights protection on selective basis must be forbidden.
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Modern Ukraine is characterized as a country with a high level of social ine quity 
and a large share of poor population. Similar situation explains existence of a large 
variety of social and economic problems that negative impact on prospects of fur-
ther economic development of the state.

Undoubtedly, not all expressions of social inequity may be identified as 
harmful and undesired ones. It is worth mentioning that social equity may be 
considered in two different senses: as equity of results (rights of individuals for 
goods received to satisfy their needs must be equal, regardless of their efforts 
and skills) and as equity of possibilities (each individual has equal chances to 
reach certain results owning to their skills and efforts). The objective of society 
to achieve social equity as the equity of results is harmful, because it blocks 
society’s social and economic development through the loss of stimulus for the 
efficient activity. The purpose to attain social equity as the equity of possibili-
ties is, in contrast, leads to full realization of working, scientific, cultural and 
other potential of the state.

Just different skills and working forces of individuals or their families do not 
restrict the reasons of social inequity in Ukraine. Moreover, sometimes individuals 
have an opposite relation between their revenues and working, physical, intellec-
tual or creative skills. The principle of equity of possibilities is not working in 
Ukraine, and social inequity is excessive and causes numerous negative conse-
quences in present as well as in future periods. They are as follows:

– disability of individuals to increase their revenues even through improvement 
of their work productivity, which results in economic activity decrease and lower 
volumes of national production;

– absence of fair payment for the work activity that leads to public morality 
deterioration and destruction of outlook positions of the society;

– disability to realize own potential (physical, intellectual, creative) that may 
result in the loss of a work model of behavior and distribution of asocial effects 
(alcoholism, drug addiction, robbery, etc.);
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– significant differences in rates of revenues of two opposite parties of repre-
sentatives (the reach and the poor) with small share of middle class results in in-
terests division, blocks development of an efficient social and economic policy, and 
creates social tensions;

– demonstration of the lifestyle of the richest social group as the perfect one in 
the society with low-income households deepens the above-determined negative 
effects.

besides, a large share of the poor restrains current economic growth through 
limited internal aggregate demand and reduces the state economic potential because 
of an inadequate volume of investments in human capital generally and in educa-
tion and healthcare particularly. That is to say, the poverty and social inequity 
without sufficient governmental interference deepen and reproduce themselves.

All the mentioned facts determine necessity of development and implementation 
of efficient governmental measures directed towards decrease a rate of the poverty 
and social inequity in Ukraine. Such measures are the following: fighting against 
corruption and stealing public funds; tax evasion through offshore transactions; 
investment climate improvement in order to attract foreign investments and activate 
the business activity of domestic business entities; improvement of social standards 
with the aim of increase of volumes of domestic market and providing possibilities 
for reproduction and accumulation of human capital, etc.
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ДІЯЛьНІСТь ОМбУДСМЕНА З ПРАВ ПАЦІЄНТІВ  
ЯК ЗАСІб РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ

Досліджено стан державного нагляду у сфері надання медичних послуг. Аналі-
зуючи вимоги основного Закону України в аспекті забезпечення захисту прав паці-
єнтів, встановлена відсутність механізмів реалізації викладених положень щодо 
доступності медичних послуг. Встановлено, що необхідно звернути увагу не просто 
на забезпечення державного контролю щодо захисту прав пацієнтів, а на реалізацію 
їх прав на охорону здоров’я. Проаналізований досвід інших країн щодо забезпечен-
ня прав пацієнтів.

Ключові слова: омбудсмен з прав пацієнтів, державний нагляд у сфері надання 
медичних послуг, реалізація прав пацієнтів.

Постановка проблеми. Державне регулювання у сфері охорони здоров’я 
являє собою систему типових заходів законодавчого, виконавчого і конт-
ролюючого характеру, здійснюваних державними установами і громадськими 
організаціями з метою стабілізації і пристосування існуючої соціально-еко-
номічної системи до умов, що змінюються. В цьому контексті, розглядаючи 
в цілому економічні процеси, традиційно під публічно-правовим підґрунтям 
безпосереднього впливу держави цілком слушно називають так звані «про-

© Пашков В. М., 2015
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вали ринку» [1, с. 54]. Мова йде про соціальний захист населення та за-
безпечення прав пацієнтів. Гарантуючи соціальні права громадян, зокрема 
на охорону здоров’я, держава тим самим декларує, що стан соціальної 
безпеки стає можливим лише за умови застосування механізмів правового 
регулювання [2].

Засоби державного регулювання економіки в господарському праві тра-
диційно поділяють на прямі й непрямі. Непряме державне регулювання гос-
подарської діяльності здійснюється за допомогою економічних методів (об-
лікові банківські ставки, кредитні й податкові пільги, дотації, субвенції тощо) 
та заходів превентивного порядку, якими обмежуються негативні побічні 
ефекти ринкових процесів. Пряме державне регулювання господарської ді-
яльності здійснюється за допомогою таких засобів, як реєстрація суб’єктів 
підприємницької діяльності, ліцензування, квотування, розроблення стандар-
тів і контроль за їх дотриманням тощо. однак означений поділ є досить умов-
ним, оскільки будь-який економічний метод також має елементи адміністру-
вання [3, с. 246].

В Україні право громадян на охорону здоров’я та медичну допомогу га-
рантовані ст. 49 Конституції України. Згідно з цим конституційним положен-
ням держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян 
медичного обслуговування. Правові механізми та соціальні, економічні за-
сади забезпечення цього конституційного права встановлені основами зако-
нодавства України про охорону здоров’я.

однак, аналізуючи цей нормативний акт в аспекті забезпечення захисту 
прав пацієнтів, слід зауважити, що він має суто декларативний характер. Під-
твердженням цього може служити затягування державою протягом тривалого 
часу з прийняттям закону щодо правових, економічних, організаційних основ 
захисту прав та законних інтересів пацієнтів, який має бути прийнятий з ме-
тою реалізації положень ст. 241 основ законодавства України про охорону 
здоров’я.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання удосконалення регу-
люючого впливу держави у сфері охорони здоров’я шляхом здійснення дер-
жавного нагляду (контролю) є на порядку денному науковців різних галузей 
права, як вітчизняних, так і закордонних. Зокрема, питання державного регу-
лювання господарської діяльності досліджували такі вітчизняні вчені, як: 
о. М. Вінник, В. В. Добровольська, Д. В. Задихайло, В. К. Мамутов, В. М. Паш-
ков, В. В. рєзнікова, В. А. Устименко, о. В. шаповалова, В. С. Щербина тощо. 
однак названими вченими зазначені питання розглядалися лише в контексті 
окремих галузей національної економіки, що не пов’язані зі сферою охорони 
здоров’я.
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Формулювання цілей. Метою цієї статті є дослідження правового механіз-
му реалізації прав пацієнтів за допомогою засобів парламентського контролю.

Виклад основного матеріалу. В цілому основи законодавства України 
про охорону здоров’я регламентують окремі як прямі, так і непрямі засоби 
регулюючого впливу держави.

Так, ст. 21 основ встановлює, що заклади охорони здоров’я, особи, які 
здійснюють підприємницьку діяльність у сфері охорони здоров’я, а також 
суб’єкти господарювання, що виробляють продукцію, необхідну для забез-
печення діяльності закладів охорони здоров’я, користуються податковими та 
іншими пільгами, передбаченими законодавством. Стаття 141 регламентує, 
що систему стандартів у сфері охорони здоров’я складають державні соціаль-
ні нормативи та галузеві стандарти. А ст. 22 основ наголошує, що держава 
через спеціально уповноважені органи виконавчої влади здійснює контроль 
і нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров’я, державних 
стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення здорового нав-
колишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя 
населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, вимог 
Державної Фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних 
матеріалів і технологій.

У нашому випадку необхідно звернути увагу не просто на забезпечення 
державного контролю щодо захисту прав пацієнтів, а на реалізацію їх прав 
на охорону здоров’я.

чинне законодавство України, зокрема норми Цивільного кодексу Укра-
їни (статті 284, 285, 286), основ законодавства України про охорону здоров’я 
(статті 37–43, 45) визначають право особи на медичну допомогу, інформацію 
про стан свого здоров’я, таємницю про стан здоров’я, застосування методів 
діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. В той же час у зазна-
чених законодавчих актах відсутній будь-який порядок контрою за дотри-
манням цих прав.

Тобто, з одного боку, чинне законодавство регламентує права пацієнтів, а 
з другого, порядок реалізації цих прав не знайшов свого прямого законодав-
чого визначення.

Проте у всіх розвинутих країнах існує порядок контролю за дотриманням 
прав пацієнтів, навіть у рФ існує система організації управління та конт ролю 
якості медичної допомоги. Наприклад, на сьогодні в рФ основними норма-
тивними актами у сфері контролю якості медичної допомоги є Федеральні 
закони від 21.11.2011 р. № 323-ФЗ «Про основи охорони здоров’я громадян 
у російській Федерації» та від 29.11.2010 р. № 326-ФЗ «Про обов’язкове 
медичне страхування в російській Федерації», а також Постанови Уряду рФ 
від 12.11.2012 р. № 1152 «Про затвердження Положення про державний 
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контроль якості та безпеки медичної діяльності», від 30.06.2004 р. № 323 
«Про затвердження Положення про Федеральну службу з нагляду у сфері 
охорони здоров’я і соціального розвитку» та наказ Федерального фонду 
обов’язкового медичного страхування від 01.12.2010 р. № 230 «Про за-
твердження порядку організації та проведення контролю обсягів, термінів, 
якості та умов надання медичної допомоги з обов’язкового медичного 
страхування».

Відповідно до цих правових актів основним видом контролю в лікуваль-
ному закладі є експертиза якості медичної допомоги, під якою розуміється 
процес виявлення порушень у наданні медичної допомоги, в тому числі 
оцінка правильності вибору медичної технології, ступеня досягнення за-
планованого результату і встановлення причинно-наслідкових зв’язків ви-
явлених недоліків у наданні медичної допомоги. основним призначенням 
експертизи якості медичної допомоги є оцінка якості медичного обслугову-
вання з позиції його відповідності рівню сучасних вимог і безпеки, вико-
ристання результатів проведеної експертизи як найважливішого інструмен-
ту захисту прав застрахованого населення. За результатами експертизи 
якості медичної допомоги повинна проводитися робота, спрямована на 
попередження та усунення виявлених дефектів. однак на практиці, зазна-
чають російські дослідники, часто кінцевим практичним результатом цієї 
роботи стає застосування штрафних санкцій до закладів охорони здоров’я, 
що допустили неякісне надання медичної допомоги застрахованому насе-
ленню, і статистичний облік порушень [4].

Зрозуміло, що зазначена система організації контролю за якістю надання 
медичної допомоги в повному обсязі не забезпечує захист прав пацієнтів щодо 
відновлення порушеного права на охорону здоров’я. Крім того, Федеральна 
служба з нагляду у сфері охорони здоров’я, незважаючи на широкий обсяг 
повноважень, серед яких можна виокремити не лише забезпечення якості 
медичної допомоги, а й державний контроль та нагляд за медичними вироба-
ми та обігом лікарських засобів, все ж таки не є повністю незалежним органом, 
зокрема від відповідного профільного міністерства.

Тобто головним критерієм є забезпечення якості медичної допомоги без-
посередньо, а питання реалізації права на охорону здоров’я в широкому ро-
зумінні та відновлення порушених прав залишається поза увагою наглядових 
органів.

В Україні відбувається дещо інша ситуація щодо забезпечення захисту 
прав пацієнтів.

Так, наприклад, питання контролю за якістю надання медичної допомоги 
обмежується фактично внутрішнім контролем або має відомчий характер. Як 
наслідок, зауважують дослідники, за інформацією з єдиного державного реє-
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стру судових рішень, судами фактично не виносяться рішення на користь па-
цієнтів щодо задоволення позову повністю [5, с. 23], а, проте, за оцінками не-
залежних експертів, Уряд України не виконує ряд міжнародних угод, що містять 
стандарти прав людини, зокрема щодо надання паліативної допомоги [5, с. 75].

безумовно, в Україні існують органи державного контролю, діяльність 
яких спрямована на забезпечення окремих аспектів права громадян на охоро-
ну здоров’я. Зокрема, регламентуються питання ціноутворення лікарських 
засобів, державного контролю якості ліків, технічного регулювання медичних 
виробів тощо. однак ці заходи мають фрагментарний характер та не забез-
печують повноцінної реалізації прав пацієнтів на охорону здоров’я стосовно 
гарантування права на: 1) доступність та гарантований рівень медичної до-
помоги; 2) безпечну та якісну медичну допомогу; 3) медичну інформацію;  
4) інформовану згоду; 5) свободу вибору; 6) конфіденційність; 7) дотримання 
норм медичної етики; 8) дотримання стандартів у сфері охорони здоров’я;  
9) індивідуальний підхід до лікування; 10) подання скарги та захист своїх 
прав; 11) відшкодування збитків, заподіяних при наданні медичної допомоги.

Хоча, якщо бути відвертими, то в Україні взагалі відсутня будь-яка дієва 
та незалежна система забезпечення реалізації права на охорону здоров’я, одна 
з причин — неможливість створення в рамках чинних законів України «Про 
Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади» 
повністю незалежного органу щодо забезпечення реалізації прав пацієнтів.

У цілому в рамках існуючої правової системи України можливі такі шляхи 
створення дієвої системи регулюючого впливу держави із захисту прав пацієн-
тів, із застосування такого засобу, як контроль, залежно від правового статусу 
органу державного контролю, це: 1) створення системи парламентського конт-
ролю через інститут омбудсмена з прав пацієнтів, на кшталт Уповноваженого 
Верховної ради України з прав людини, тобто особи, що призначаються та 
звільняються Верховною радою України; 2) створення центрального органу 
виконавчої влади зі спеціальним статусом, на кшталт Антимонопольного комі-
тету України, підконтрольного Президенту України та підзвітному Верховній 
раді України; 3) створення центрального органу виконавчої влади для виконан-
ня окремих функцій з реалізації державної політики як служби, агентства, ін-
спекції, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 
України через відповідного міністра згідно із законодавством, наприклад на 
кшталт Державної служби лікарських засобів.

Як варіант, можна розглянути можливість створення такого органу в рам-
ках МоЗ України, але це найгірший варіант. Зрозуміло, що конфлікт інтересів 
буде заважати відповідному підрозділу МоЗ виконувати повноцінно свої 
обов’язки. із цих же причин недоцільним є варіант створення центрального 
органу виконавчої влади для виконання функцій з реалізації державної по-
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літики щодо забезпечення прав пацієнтів, діяльність якого спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів України через міністра охорони здоров’я. 
В цьому контексті необхідно нагадати, що саме Уряд України, з точки зору 
незалежних експертів, не виконує міжнародні Угоди щодо захисту прав лю-
дини [5, с. 75].

Тобто залишаються лише два варіанти — здійснення парламентського 
контролю або створення центрального органу виконавчої влади зі спеціальним 
статусом, підконтрольного Президенту України та підзвітному Верховній раді 
України.

Відразу необхідно зауважити, що обидва варіанти потребують внесення 
доповнень до основного Закону, зокрема ст. 85 Конституції України щодо 
виключних прав Верховної ради України.

отже, засвідчити справжність намірів у справі визнання і дотримання 
в Україні прав пацієнтів може створення спеціального державного органу, 
який би контролював дотримання прав пацієнтів у сфері охорони здоров’я, 
діючи в інтересах громадянського суспільства, і мав би спеціальні надвідомчі 
повноваження у цій сфері. Таким спеціальним органом може бути позитивно 
апробована та втілена у європейських країнах інституція Уповноваженого 
з прав пацієнтів.

Зокрема, рада європи, членом якої з 1995 р. є і Україна, видала «рекомен-
дації rec(2006)7 Комітету Міністрів державам-членам про управління без-
пекою пацієнтів та запобігання несприятливим подіям у сфері охорони 
здоров’я» від 24.05.2006 р., в яких було наголошено на важливості: 1) зроби-
ти все необхідне для того, щоб безпека пацієнтів була наріжним каменем 
будь-якої політики в галузі охорони здоров’я, зокрема політики, спрямованої 
на поліпшення якості медичного обслуговування; 2) розробити всеохоплю ючі 
та чітко визначені політичні рамки для забезпечення безпеки пацієнтів, які 
сприяли б культурі безпеки на всіх рівнях медичного обслуговування.

У додатку J до даної рекомендації зазначається, що законодавство стано-
вить один із найважливіших регулюючих механізмів в охороні здоров’я, але 
різноманітність існуючих юридичних традицій і методів у європі закликає 
до певного для кожної країни підходу.

юридичні підходи щодо прав пацієнтів повинні гарантувати, що до скарг, 
критики або пропозицій, зроблених пацієнтами або їхніми представниками, 
ставляться серйозно і перевіряються відповідно; що гарантується присутність 
ефективної і достатньої контролюючої системи, щоб ідентифікувати і управ-
ляти випадками зловживання службовим становищем тощо.

Також із ратифікацією Україною у 2006 р. європейської соціальної хартії 
(переглянутої) держава взяла обов’язок із забезпечення ефективного здійснен-
ня права на охорону здоров’я та права на соціальну та медичну допомогу. 
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Можна стверджувати, що зазначена вище європейська хартія прав пацієнтів 
(2002), яка стала своєрідним поштовхом до розвитку системи омбудсменів 
з прав пацієнтів в європейських країнах, певною мірою виступає результатом 
продовження роботи із захисту соціальних прав і більш детально розкриває 
положення європейської соціальної хартії (переглянутої), але саме у сфері 
охорони здоров’я.

Слід також зважати на зобов’язання, взяті Україною при підписанні Угоди 
про асоціацію України та єС, у ст. 2 якої зазначається, що повага до демокра-
тичних принципів, прав людини та основоположних свобод у розумінні єв-
ропейської конвенції з прав людини є основним елементом цієї угоди, а Сто-
рони угоди розвивають співробітництво в галузі охорони здоров’я з метою 
підвищення рівня його безпеки та захисту здоров’я людини як передумови 
сталого розвитку та економічного зростання (ст. 426 Угоди про асоціацію 
України та єС).

розглянемо можливі шляхи вирішення цього питання і відразу зауважимо 
на необхідність все ж таки європейського досвіду в контексті Угоди про асо-
ціацію з єС.

Країни єС за останні роки здійснили ряд важливих заходів, спрямованих 
на розвиток прав пацієнтів і розробили відповідні європейські стандарти, які 
стали орієнтиром для реформи у сфері охорони здоров’я і дозволили досягти 
в її роботі значних змін на краще.

Найбільш значними документами, які були розроблені в європі, вважа-
ються два документи: Декларація про розвиток прав пацієнтів у європі — 
прийнята на нараді ВооЗ в Амстердамі в 1994 р. та європейська хартія прав 
пацієнтів — прийнята на нараді великих організацій громадянського суспіль-
ства країн єС у римі у листопаді 2002 р. обидва документи внесли значний 
вклад у розвиток законодавства з підвищення гарантій здійснення прав паці-
єнтів у країнах європейського Союзу.

Завдяки європейській хартії з прав пацієнтів, яка визначила нові орієн-
тири для систем охорони здоров’я країн єС і ввела нові стандарти з прав 
пацієнтів, більшість європейських країн розробили на основі цих нових стан-
дартів новітні індикатори для оцінки роботи системи охорони здоров’я, під-
вищили рівень підтримки у реалізації прав пацієнтів, започаткували постійно 
діючий моніторинг за їх дотриманням. При цьому одним із визначних здо-
бутків від реалізації положень європейської хартії з прав пацієнтів в окремих 
європейських країнах стало посилення захисту прав пацієнтів. і перевагу у цій 
діяльності, відповідно до рекомендацій з реалізації положень Хартії, поміще-
них у частині Iv основного документа, було надано активізації механізмів 
громадянського суспільства, у тому числі шляхом створення спеціалізованих 
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органів із досудового захисту прав пацієнтів — мережі уповноважених (ом-
будсменів) із захисту прав пацієнтів.

Система омбудсмена із захисту прав пацієнтів була розширена всюди по 
території європейського Союзу, і хоча є деякі незначні відмінності між краї-
нами у механізмі його діяльності, омбудсмен із захисту прав пацієнтів (або 
інший уповноважений орган громадянського суспільства, що виконує його 
функції у цій сфері) взагалі створений як незалежний орган, відповідальний 
за здійснення контролю з боку громадськості за додержанням прав пацієнтів 
учасниками системи охорони здоров’я у їх взаємодії з громадянами.

У світовій практиці інститут Уповноваженого (омбудсмена) з прав паці-
єнтів є порівняно новим. Перші офіційні пропозиції щодо створення подіб ного 
спеціалізованого органу мали місце у 80-х рр. минулого сторіччя у Норвегії. 
На сьогоднішній день відповідні інститути із захисту прав пацієнтів створені 
в Австрії, бельгії, Хорватії, Польщі, Греції, Великій британії, Угорщині, Ка-
наді тощо.

До речі, як свідчить політико-правовий досвід країн з усталеними демо-
кратичними традиціями, одним із найбільш ефективних засобів контролю 
є парламентський контроль [6, с. 132].

У теорії Уповноваженого з прав пацієнтів розглядають як різновид інсти-
туту спеціалізованого омбудсмена, під яким розуміють незалежну авторитет-
ну особу, головна мета якої полягає в тому, щоб діяти як посередник між 
певною групою населення та державними органами чи органами місцевого 
самоврядування, а також проводити моніторинг законодавства й діяльності 
органів управління на основі повноважень, що дають змогу звертатися із за-
питами та мати доступ до необхідної інформації, подавати рекомендації щодо 
протидії фактам поганого управління та усунення порушень прав людини 
у сфері охорони здоров’я.

інститут Уповноваженого з прав пацієнтів має певні особливості порівня-
но з іншими правозахисними інститутами, які визначають його сутність. По-
перше, це незалежний інститут, діяльність якого сфокусована на особах, що 
звернулися (зверталися) за медичною допомогою та їх правах. По-друге, він 
працює на реалізацію принципів та положень європейської конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права людини 
та біомедицину, європейської хартії прав пацієнтів та інших міжнародних та 
регіональних стандартів з прав пацієнтів. По-третє, це не лише інститут, а й 
особа, яка несе персональну відповідальність за свою діяльність.

омбудсмен сприймається як своєрідний посередник між особою і органа-
ми публічної влади. Вважається, що він здійснює захист прав особи, а не веде 
справи щодо захисту. По суті омбудсмен позбавлений можливості корегувати 
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рішення відповідних органів, і його подання юридично не зобов’язують їх. 
однак це не зменшує ролі омбудсмена у здійсненні контролю за виконавчою 
владою. До того ж наглядова за своєю природою діяльність омбудсмена збі-
гається з іншими формами парламентського контролю і ініціює їх застосуван-
ня [6, с. 135]. Крім того, звертають увагу науковці, світовий досвід підтвер-
джує, що необхідність в інституті омбудсмена з’являється тоді, коли існуючі 
інститути не здійснюють ефективного контролю у сфері державного управ-
ління і виникає необхідність у додаткових механізмах захисту прав і свобод 
громадян [7].

Висновки. Таким чином, без перебільшення можна зазначити, що інсти-
туція омбудсмена з прав пацієнтів сприймається у сучасних умовах як необ-
хідний елемент національної системи захисту прав людини у сфері охорони 
здоров’я, ключова ланка у процесі перетворень у країнах, що стали на шлях 
демократії та верховенства права.

На нашу думку, проект Закону України «Про Уповноваженого Верховної 
ради України з прав пацієнтів» повинен складатися з таких розділів, по-перше, 
із загальних положень, що включають в себе:

1) парламентський контроль за додержанням прав пацієнтів, які зверта-
ються за одержанням медичної допомоги на території України і в межах її 
юрисдикції, на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної ради 
України з прав пацієнтів (далі — Уповноважений з прав пацієнтів), який 
у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, чин-
ними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верхов-
ною радою України. Під пацієнтом у цьому Законі розуміється людина, яка 
звернулася до закладу охорони здоров’я для отримання медичних послуг та/
або отримує (отримувала) такі послуги;

2) сферою застосування Закону є відносини, що виникають при зверненні 
за наданням і наданні медичних послуг громадянам України, іноземцям, осо-
бам без громадянства в закладах охорони здоров’я усіх профілів і форм влас-
ності на території України і в межах її юрисдикції, а також пов’язані з ними 
відносини, зокрема щодо реалізації та захисту прав пацієнтів;

3) метою парламентського контролю, який здійснює Уповноважений з прав 
пацієнтів, є: захист прав пацієнтів, проголошених Конституцією України, за-
конами України та міжнародними договорами України; додержання та повага 
до прав пацієнтів з боку органів державної влади і місцевого самоврядування, 
їх посадових і службових осіб, організацій незалежно від форм власності та 
їх представників, громадян; запобігання порушенням прав пацієнтів і спри-
яння їх поновленню; сприяння приведенню законодавства України у сфері 
захисту прав пацієнтів у відповідність до міжнародних стандартів у цій сфе-
рі; поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі 
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захисту прав пацієнтів; запобігання будь-яким формам дискримінації під час 
реалізації прав пацієнтів; сприяння правовій інформованості населення та 
захист конфіденційної інформації про особу;

4) Уповноважений з прав пацієнтів здійснює свою діяльність незалежно 
від інших органів державної влади і місцевого самоврядування, посадових 
і службових осіб, організацій національної системи охорони здоров’я. У про-
цесі своєї діяльності Уповноважений з прав пацієнтів є підзвітним і підконт-
рольним Верховній раді України. Діяльність Уповноваженого з прав пацієнтів 
доповнює існуючі засоби правового захисту прав і свобод людини і громадя-
нина, не відміняє їх і не тягне за собою перегляду компетенції державних 
органів, які забезпечують захист і поновлення порушених прав і свобод.

По-друге, положення про призначення на посаду, звільнення з посади та 
припинення повноважень: 1) порядок призначення на посаду Уповноважено-
го з прав пацієнтів; 2) порядок висування кандидатури на посаду Уповнова-
женого з прав пацієнтів; 3) присяга Уповноваженого з прав пацієнтів; 4) не-
сумісність посади Уповноваженого з прав пацієнтів; 5) припинення повно-
важень та звільнення з посади Уповноваженого з прав пацієнтів.

По-третє, положення про організацію діяльності уповноваженого з прав 
пацієнтів: 1) матеріально-фінансове забезпечення діяльності Уповноважено-
го з прав пацієнтів; 2) Секретаріат Уповноваженого з прав пацієнтів; 3) пред-
ставники Уповноваженого з прав пацієнтів; 4) інші форми організації роботи 
Уповноваженого з прав пацієнтів.

По-четверте, положення про правовий статус Уповноваженого з прав па-
цієнтів: 1) завдання Уповноваженого з прав пацієнтів; 2) права та обов’язки 
Уповноваженого з прав пацієнтів; 3) правові форми регулювання суспільних 
відносин; 4) щорічні та спеціальні доповіді Уповноваженого з прав пацієнтів; 
5) міжнародне співробітництво.

По-п’яте, положення про гарантії незалежності Уповноваженого з прав 
пацієнтів: 1) загальні гарантії незалежності Уповноваженого з прав пацієнтів; 
2) гарантії захисту прав осіб, які звертаються до Уповноваженого з прав па-
цієнтів; 3) обов’язок співпраці з Уповноваженим із захисту прав пацієнтів.
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РЕГУЛИРУЮщЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА

исследовано состояние государственного надзора в сфере предоставления меди-
цинских услуг. Анализируя требования основного Закона Украины в аспекте обеспе-
чения защиты прав пациентов, установлено отсутствие механизмов реализации из-
ложенных положений относительно доступности медицинских услуг. Установлено, 
что необходимо обратить внимание не просто на обеспечение государственного кон-
троля относительно защиты прав пациентов, а на реализацию их прав на здравоохра-
нение. Проанализирован опыт иных государств в части обеспечения прав пациентов.

Ключевые слова: омбудсмен по правам пациентов, государственный надзор 
в сфере предоставления медицинских услуг, реализация прав пациентов.
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THE ACTIVITY OF AN OMBUDSMAN  
FOR PATIENTS’ RIGHTS AS A MEANS  

OF REGULATIVE INFLUENCE OF A STATE

Problem setting. Public regulation in the field of health protection is a system of 
typical legislative, executive, and supervisory measures, which are carried out by public 
establishments and non-governmental organizations for the purpose of stabilization and 
adjustment of the current social and economic system to changing conditions. Guarantee-
ing social rights of citizens, namely rights for health protection, the state thereby declares 
that social safety can be achieved only in terms of application of mechanisms of legal 
regulation.

Recent research and publications analysis. An issue of public regulation of the 
economic activity has been researched by domestic scientists such as o. M. vinnyk, 
v. v. Dobrovolska, D. v. zadykhailo, v. K. Mamutov, v. M. Pashkov, v. v. reznikova, 
v. A. Ustymenko, o. v. Shapovalova, v. S. Shcgerbyna, etc. However, the mentioned is-
sues have been considered only in the context of particular branches of the national 
economy, which are not related to the health protection field.
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Paper objective. The article purpose is to research a legal mechanism of realization 
of patients’ rights due to means of parliamentary control.

Paper main body. The most significant documents, which are developed in Europe, 
includes: «A declaration on the promotion of patients’ rights in Europe», which is passed 
at the consultation of the World Health organization in Amsterdam in 1994 and European 
charter of patients’ rights, which is passed at the consultation of large organizations of 
a civil society of the EU countries in rome in November 2002.

An ombudsman for protection of patients’ rights (or another authorized body of 
a civil society performing its functions in this field) was created as an independent body 
being responsible for social control over complying with patients’ rights by members of 
a health protection system in the process of their interaction with citizens.

Conclusions of the research. An institution of an ombudsman for patients’ rights is 
an essential element of the national system of protection of human rights in the field of 
health protection. It is a key chain in the process of transformation in countries being on 
the path to democracy and supremacy of law.

Short Abstract for an article
Abstract. The article researches the position of public supervision in the field of pro-

viding medical services. Analyzing requirements of the Constitution of Ukraine in the 
aspect of providing protection of patients’ rights, the author has indicated the absence of 
mechanisms of implementation of the mentioned assertions on availability of medical 
services. The author has determined that there is a need to pay attention not only to provi-
ding public supervision regarding protection patients’ rights, but also at realization of their 
rights for health protection. The author has analyzed experience of other countries in the 
aspect of providing patients’ rights.

Key words: ombudsman for rights of patients, public supervision in the field of pro-
viding medical services, realization of patients’ rights.
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ВІДМЕЖУВАННЯ ТЕхНОЛОГІї ТА ВИНАхОДУ: 
ГОСПОДАРСьКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Присвячено окремим науковим проблемам відмежування технології як об’єкта 
господарсько-правового регулювання та винаходам як об’єктам права інтелектуаль-
ної власності і особливостям їх використання в господарському обороті.

Ключові слова: технологія, винахід, об’єкти права інтелектуальної власності.

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку національної економіки 
свідчить про те, що вона гостро потребує оновлення виробничих активів 
суб’єктів господарювання обладнанням і устаткуванням, яке належить до 
більш високого технологічного укладу [1, с. 31]. В сучасних умовах розвитку 
господарських відносин такого результату можливо досягнути виключно за 
рахунок впровадження у виробничу сферу народного господарства новітніх 
та передових технологій. Але чинне законодавство України у цій сфері вже 
давно не відповідає тим вимогам, які до нього висуваються з боку суб’єктів 
господарювання, що виявили бажання впровадити технологію у свій цілісний 
майновий комплекс та здійснювати власну господарську діяльність із її ви-
користанням. Саме тому головним завданням юридичної науки є розробка 
якісно оновленого правового інституту трансферу технологій, у якому будуть 
поєднані як приватноправові інтереси виробника, так і публічний інтерес 
держави до широкого проникнення цих об’єктів у національну економіку 
України. Незважаючи на те, що Закон України «Про державне регулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій» було прийнято в нашій країні ще 
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у 2006 р., в практиці господарювання суспільні відносини пов’язані із ство-
ренням, передачею прав та втіленням технологій не набули значного поши-
рення. Цей об’єкт до цього часу залишається не затребуваним з боку вітчиз-
няних виробників. Серед цілого комплексу проблем, які перешкоджають 
вказаним процесам, однією із основних, на нашу думку, є відсутність чітких 
меж між тими об’єктами правового регулювання, що можуть використовува-
тись суб’єктами господарювання відповідно до вимог чинного законодавства 
України. Так, господарюючі суб’єкти, проявляючи намір придбати та вико-
ристовувати у власній господарській діяльності технологію, фактично не 
можуть цього зробити, оскільки існуючі правові норми не містять у собі 
основоположних критеріїв її відмежування від об’єктів права інтелектуальної 
власності і винаходів зокрема. Така прогалина в правовому регулюванні зму-
шує власників та керівників підприємств, установ, організацій вишукувати 
інші більш звичні для них механізми передачі наукових знань до сфери сус-
пільного виробництва (наприклад, через ліцензійні договори про передачу 
майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності), втрачаючи при 
цьому цілий ряд додаткових гарантій та правомочностей, які гарантовані 
державою для учасників відносин у сфері трансферу технологій.

У цій статті автором дослідження буде запропоновано власні критерії від-
межування двох дуже схожих на перший погляд об’єктів — технології та 
винаходу і запропоновано власне бачення того, як саме має бути змінено 
чинне законодавство України з метою усунення виявлених у ньому прогалин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з обраної теми свідчить, що 
дослідження за цим напрямом здійснювалося багатьма науковцями в галузі 
як юридичної науки, так і економіки, державного управління. На особливу 
увагу заслуговують праці таких учених, як ю. є. Атаманова [2], К. ю. івано-
ва [3, с. 448–473], о. В. Гладка [4; 5], о. А. Підопригора [6], о. Д. Святоцький 
[6]. Проте жоден з названих науковців так і не надав чіткого відмежування 
поняттю технології як об’єкта господарсько-правового регулювання та вина-
ходу як об’єкта права інтелектуальної власності.

Формулювання цілей. основна мета статті полягає в тому, щоб визна-
чити сучасний стан нормативного урегулювання відносин, пов’язаних із 
створенням, передачею прав та втіленням технологій в Україні, дослідити 
правовий статус винаходів, визначити їх співвідношення, сформулювати кри-
теріїв відмежування цих правових категорії та розробити пропозиції щодо 
вдосконалення положень чинного законодавства України.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до положень ст. 1 Закону Укра-
їни «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [7], 
технологія — результат науково-технічної діяльності, сукупність система-
тизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про 
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перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу ви-
робництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг. об’єктом 
технології є наукові та науково-прикладні результати, об’єкти права інте-
лектуальної власності (зокрема, винаходи, корисні моделі, твори наукового, 
технічного характеру, комп’ютерні програми, комерційні таємниці), ноу-хау, 
в яких відображено перелік, строки, порядок та послідовність виконання 
операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, 
надання послуг.

Згідно з приписами Закону України «Про охорону прав на винаходи і ко-
рисні моделі» [8] винахід (корисна модель) — результат інтелектуальної ді-
яльності людини в будь-якій сфері технології. Винахід має відповідати умовам 
патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промисло-
во придатним. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є час-
тиною рівня техніки. об’єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення 
новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Винахід має вина-
хідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає 
явно із рівня техніки. Винахід (корисна модель) визнається промислово при-
датним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфе-
рі діяльності.

На перший погляд здається, що в наведених поняттях немає жодної супе-
речності, оскільки чітко визначено, що винахід може бути частиною техно-
логії, є окремим етапом її функціонування. Але при практичній реалізації цих 
двох нормативно-правових актів, розробник технології не може зрозуміти, 
з якого моменту його винахід, який зареєстровано у встановленому законом 
порядку, що підтверджується відповідним патентом, набуває ознак технології? 
З якого часу він набуває прав та обов’язків учасника відносин у сфері транс-
феру технологій?

Ураховуючи те, що на ці питання чинне законодавство України не надає 
жодної відповіді, на нашу думку, найбільш доцільним запропонувати таку 
концепцію відмежування вказаних правових категорій, що ґрунтується на 
наукових висновках.

Аналіз практики використання технології у сфері господарювання дозво-
ляє встановити, що за своєю сутністю технологія являє собою «синтезований» 
об’єкт права інтелектуальної власності, яка має «синтетичний» характер, ви-
ходячи з такого:

1) технологія — це система складових, що нерозривно поєднані специфіч-
ними зв’язками і наділена ознаками «інтегративності»;

2) усі частини технології поєднані між собою єдиним функціональним 
призначенням — виробництво товарів/надання послуг. Це вказує на особливий 
характер існуючих зв’язків та цільове (рольове) призначення елементів, що 
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також підтверджує наявність спільних ознак порівнюваних об’єктів. При по-
рушенні встановленого порядку протікання технологічних процесів таке 
призначення буде втрачено і не надасть можливості отримати очікуваний 
економічний ефект;

3) результат використання технології наділений такими споживчими 
властивостями, рівень яких не був відомий раніше, чи існуючий рівень тех-
нологічного розвитку не надавав можливості їх отримання, або ж викорис-
тання технології дозволяє істотно здешевити процес отримання такого ре-
зультату, чи результат такого використання являє собою нову технологію. 
Такі властивості можуть бути досягнуті лише при цілісному використанні 
взаємопов’язаних внутрішніх елементів технології, що поєднані спеціальним 
чином на двох рівнях: а) загальним алгоритмом її функціонування; б) мате-
ріально-просторовим поєднанням. Наявність особливого результату вико-
ристання вказує на особливу цінність поєднання частин у ціле, оскільки 
саме воно в кінцевому своєму результаті надає можливість отримати товар 
з підвищеними показниками конкурентоздатності;

4) поєднання складових технології не є природним, воно створене вна-
слідок свідомих інтелектуальних дій її розробника, що вказує на її «синтетич-
ний» характер. об’єкт дослідження являє собою «штучний» об’єкт суспільних 
відносин, що був створений унаслідок науково-технічного розвитку, є про-
дуктом діяльності людини;

5) технологія заснована на об’єктах права інтелектуальної власності, які 
є її невід’ємною частиною та визначають основні техніко-економічні харак-
теристики;

6) об’єкти права інтелектуальної власності, внаслідок їх особливого по-
єднання та внутрішньої інтеграції, отримують свій подальший розвиток та 
практичне використання саме у складі технології. Вона надає можливість 
високого ступеня комерціалізації таких об’єктів, поєднує в єдине ціле їх ха-
рактеристики з метою отримання результату більш високого рівня ніж той, 
що мав бути отриманий при розрізненому їх використанні [9, с. 23–37].

У той же час П. П. Крайнєв, розкриваючи поняття «винахід», виходить 
із того, що винахід є новим, якщо його сутність не відома з рівня техніки. 
Такий рівень щодо заявленої пропозиції визнається за всіма видами інфор-
мації загальнодоступним в Україні та за кордоном до дати пріоритету 
винаходу. Це означає, що до дати пріоритету заявки сутність цього або то-
тожного рішення не була розкрита ні в Україні, ні за кордоном для невизна-
ченого кола осіб настільки, що стало можливим його використання. Винахід 
повинен давати нове технічне рішення, не відоме сучасному рівню техніки. 
Тому не може бути визнана винаходом пропозиція, описана у вітчизняній 
чи зарубіжній літературі або впроваджена у виробництво в Україні чи за її 
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межами. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця його сутність 
не випливає з рівня техніки. Винахідницький рівень свідчить передусім про 
творчий характер пропозиції. Хоча в Законі про це прямо не йдеться, але це 
випливає з його змісту. Винахід — це винайдення, відшукання рішення, 
якого фахівець не знає. Це рішення істотно відрізняється від подібних відо-
мих рішень (прототипів) такими ознаками чи перевагами, що роблять до-
цільним його використання. Тому не вважається винаходом запозичення 
відомого рішення, перенесення і використання позитивного досвіду, хоча ці 
заходи можуть бути дуже ефективними. У них немає творчого процесу, са-
мого винахідництва. Проте одного творчого характеру для визнання за про-
позицією винахідницького рівня недостатньо. Може мати місце творчість, 
а підстав для визнання її результатів винаходом не буде. Пропозиція має 
творчий характер, але не відповідає вимогам патентоздатності. Вона визна-
ється такою, що має винахідницький рівень, якщо порівняно з рішеннями, 
відомими в науці й техніці на дату пріоритету, пропозиція характеризується 
новою якістю, перевагами, які позитивно вирізняють її від відомих рішень. 
Винахідницьким рівнем відзначаються, зокрема, пропозиції, що відкривають 
нові галузі техніки, нові напрями у суспільному виробництві, медицині, 
сільському господарстві або створюють нові види цінних матеріалів, машин, 
виробів, ліків тощо. Винахідницьким рівнем відзначаються пропозиції, що 
істотно поліпшують умови і безпеку праці, а також саму продукцію, виро-
блену на основі даної пропозиції.

Винахід є придатним для використання. У Законі йдеться про промислове 
використання, але з подальшого тексту випливає, що використання може мати 
місце не тільки у промисловості, а й у сільському господарстві, у системі 
охорони здоров’я, оборони, транспорту та інших галузях народного господар-
ства. У цій нормі Закону (п. 1 ст. 7) йдеться про два аспекти поняття «про-
мислова придатність»: 1) галузі застосування винаходу; 2) технічна можли-
вість використання винаходу. інколи надходять пропозиції, які за своїми па-
раметрами відповідають умовам патентоздатності, але вони в сучасних 
умовах, наприклад, ще не можуть бути використані в суспільному виробни-
цтві — немає відповідного устаткування, матеріалів тощо. із Закону випливає, 
що пропозиція може бути використана у будь-якій галузі практичної діяль-
ності людини, суспільства, держави, не забороненій чинним законодавством. 
Це може бути діяльність наукова і господарська, культурно-освітня і лікуваль-
на тощо. Не обмежується використання винаходу формами власності і госпо-
дарювання. Винахід може бути використаний як державними, кооперативни-
ми, акціонерними, так і іншими підприємствами, організаціями і установами. 
Може використовуватися для власних потреб, а також за кордоном шляхом 
продажу ліцензій тощо.
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У цій нормі Закону наголошується така ознака винаходу, як технічна мож-
ливість його застосування на практиці, тобто пропозиція має бути придатною 
для відтворення, повторення і тиражування як у даний час, так і в майбутньо-
му. отже, винаходом визнається і пропозиція, що може бути використана за 
умови появи технічної можливості у майбутньому.

Ця вимога щодо винаходу також вказує, що розв’язання практичного 
завдання здійснюється технічними засобами. Такий висновок випливає 
з двох попередніх вимог, що визначаються рівнем техніки. Крім того, ця 
вимога передбачає ще одну якісну ознаку винаходу — його позитивний 
ефект. Якщо некорисні пропозиції в принципі можуть бути визнані вина-
ходами, то розумна людина їх просто не використовуватиме. отже, здатність 
до промислового використання означає і корисність винаходу, щоправда, це 
інколи буває складно визначити. У сучасних умовах пропозиція може бути 
визнана некорисною, а в майбутньому ця сама пропозиція може дати значний 
прибуток. Такі факти в історії техніки непоодинокі. Корисність пропозиції 
може виявитися у найрізноманітніших формах і способах. Вона може дава-
ти певний економічний ефект, поліпшувати умови і безпеку праці, якість 
продукції, зменшувати витрати енергії і матеріалів, негативний вплив на 
навколишнє середовище [6, с. 152–155].

Висновки. Таким чином, на підставі наведених положень як чинного за-
конодавства, так і наведених наукових концепцій, можна сформулювати таку 
концепцію співвідношення правових категорій, як винахід та технологія.

Винахід є складовою частиною технології, визначає її головні та визна-
чальні технічні характеристики і на доктринальному рівні ці об’єкти співвід-
носяться як частина цілого. Винахід набуває ознак технології тоді, коли автор 
винаходу починає роботи із технічного доопрацювання, вдосконалення свого 
винаходу для його виділення до конкретного виробничого процесу визначе-
ного суб’єкта господарювання, оскільки ці роботи не охоплені поняттям про-
мислової придатності, через те, що при її визначенні не береться до уваги 
можливість втілення в конкретний виробничий процес, а лише абстрактна 
можливість застосування такого винаходу у промисловості. Технологія від-
різняється від винаходу таким: а) технологія являє собою поєднання декількох 
об’єктів права інтелектуальної власності, як таких, що вже отримали правову 
охорону, так і таких, які наділені ознаками охороноздатності, проте не отри-
мали таку охорону через певні обставини, у той же час винахід це завжди 
один об’єкт, якщо мова йде про поєднання декількох однорідних об’єктів, 
наділених ознаками винаходу, то реєстрація прав відбуватиметься на кожен 
із цих об’єктів окремо; б) всі частини технології поєднані між собою єдиним 
функціональним призначенням — виробництво товарів/надання послуг і охоп-
люють весь виробничий алгоритм цієї діяльності від використання сировини 
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до появи готової продукції, у той же час винахід може використовуватись 
лише як частина певного технічного процесу і не завжди опосередковує весь 
виробничий цикл; в) результат використання технології наділений такими 
споживчими властивостями, рівень яких не був відомий раніше, чи існуючий 
рівень технологічного розвитку не надавав можливості їх отримання, або 
ж використання технології дозволяє істотно здешевити процес отримання 
такого результату, чи результат такого використання являє собою нову техно-
логію, в той же час винахід може і не надавати істотного економічного чи 
технічного результату. Для визначення корисності винаходу достатньо лише 
того, що він надає будь-яку користь, яка не завжди має переноситись на кін-
цевий результат виробничої діяльності — готову продукцію.

Усі перераховані критерії та висновки необхідно закріпити у спеціаль-
ному нормативно-правовому акті — Законі України «Про технології в Укра-
їні», який має визначати основоположні критерії та засади правового регу-
лювання суспільних відносин у сфері створення, передачі прав та втілення 
технологій. Аналогічні положення слід внести до ст. 1 Закону України «Про 
державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», закріпив-
ши виокремлені критерії як визначальні характеристики технології, без яких 
вона не може існувати взагалі. Такого роду зміни дозволять ввести вимоги 
щодо «якісного» наповнення поняття «технологія», краще відмежувати його 
від інших суміжних понять, тим самим зацікавивши наукові та науково-до-
слідні установи до більш тісної співпраці у сфері трансферу технологій із 
суб’єктами господарювання.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ТЕхНОЛОГИИ И ИЗОбРЕТЕНИЯ: 
хОЗЯЙСТВЕННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Посвящено отдельным научным проблемам разграничения технологии как объ-
екта хозяйственно-правового регулирования и изобретениям как объектам права 
интеллектуальной собственности, а также особенностям их использования в хозяй-
ственном обороте.

Ключевые слова: технология, изобретение, объекты права интеллектуальной 
собственности.
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DELIMITATION OF THE TECHNOLOGY  
FROM AN INVENTION: AN ECONOMIC AND LEGAL ASPECT

Problem setting. The legal science purpose is to develop a qualitatively modernized 
legal institution of technology transfer, which will combine private legal interests of a pro-
ducer as well as a public interest of a state in extended penetration of these objects in the 
national economy of Ukraine.

Recent research and publications analysis. researches in this direction have been done 
by many scientists in the field of the legal science as well as economics and public adminis-
tration. It is worth mentioning papers of scholars such as Yu. Ye. Atamanova, K. Yu. Iva-
nova, o. v. Hladka, o. A. Pidopryhora, and o. D. Sviatotskyi. Nevertheless, there is no strict 
delimitation between the sense of a concept of technology as an object of economic and legal 
regulation and an invention as an object of an intellectual property right.

Paper objective. Indication of peculiarities of the legal status of inventions and tech-
nologies and development of recommendations on improvement of the current legislation 
of Ukraine are aims of the research.

Paper main body. As a result of peculiar combination of objects of intellectual prop-
erty rights and their internal integration, the objects are enhanced and applied exactly as 
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part of the technology. The invention should provide a new technical solution being un-
known at a modern level of engineering. The invention is a component of the technology. 
It determines the main and determinative technical characteristics. At the doctrinal level 
these objects correlate as part of the whole.

Conclusions of the research. The technology is the combination of several objects of 
an intellectual property right as those have already got legal protection as well as those 
vested with the ability to be protected. An invention is always an integral object. All the 
components of the technology are connected by the single functional purpose — produc-
tion of goods and providing services. They encompass the whole production algorithm of 
this activity. The invention can be used only as part of a certain technological process and 
occasionally intermediate a whole production cycle. The combination is recognized as the 
technology in one of the following four cases: a technology application result is vested 
with properties, which haven’t been known before; a current level of technological devel-
opment haven’t given an opportunity to obtain them; application of the technology enables 
to significantly cheapen a process of obtaining such a result; a result of such application is 
the new technology. The invention can provide neither significant economic nor significant 
technical results.

Short Abstract for an article
Abstract. The article is dedicated to particular scientific issues of delimitation between 

the technology as an object of economic and legal regulation and inventions as objects of 
intellectual property rights and peculiarities of their application in economic circulation.

Key words: technology, invention, objects of an intellectual property right.
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РЕКЛАМА АЛКОГОЛьНИх НАПОїВ:  
ПИТАННЯ ДО ЧИННОГО  

ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАбЕЗПЕЧЕННЯ

На підставі аналізу чинного законодавства та практики здійснення рекламної 
діяльності у статті з’ясовуються особливості правового регулювання реклами алко-
гольних напоїв, пива та напоїв, вироблених на його основі.

Ключові слова: рекламна діяльність, прихована реклама, недобросовісність, 
Продакт плейсмент, алкогольні напої.

Постановка проблеми. Вживання спиртних напоїв є не тільки однією 
з основних передумов, що викликають велику кількість захворювань, а й при-
чина травм та виявів насильства до оточуючих членів суспільства. шкідливий 
вплив алкоголю на життя та здоров’я людини є давно доведеним, очевидним 
фактом. Адже вплив алкоголю на організм виявляється у кожної людини по-
різному, все залежить від фізичних даних (зріст, маса), фізіологічних параме-
трів, стерпності, спадковості тощо. Дослідження ринку алкогольних напоїв, 
їх вплив на людину є темою численних досліджень, експериментів, дослідів, 
наукових робіт вчених та медиків. ринок алкогольних напоїв та ринок реклам-
них послуг є одними із сегментів товарно-грошового ринку, що характеризу-
ється великим ступенем рентабельності і відіграє важливу роль у розвитку 
вітчизняної економіки. При перетинанні цих двох полюсів (категорій), зо-
крема алкогольних напоїв, які здійснюють негативний вплив на суспільство, 
та реклами, яка просуває цей товар, унаслідок чого механізм збуту та «отру-
єння» населення стає в рази могутнішим.
© Ваксман р. В., 2015
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями правової кваліфі-
кації реклами алкогольних напоїв, пива та напоїв, вироблених на його основі, 
на науковому рівні займалися такі фахівці, як: р. Циганок, Н. Журавльова, 
є. ромат, Л. Микитенко. Відомі також напрацювання інших науковців-госпо-
дарників у сфері рекламної діяльності — Н. Саніахметової, А. черемнової та 
ін. Але так чи інакше окремі напрями дослідження залишаються поза увагою.

Формулювання цілей. Метою цієї статті є висвітлення основних питань 
правової кваліфікації реклами алкогольних напоїв, пива та напоїв, вироблених 
на його основі.

Виклад основного матеріалу. Алкогольні напої та тютюнові вироби 
є небезпечним продуктом для здоров’я та побічно життя людей, тому рекла-
мування таких товарів слід чітко врегулювати в Законі України «Про рекла-
му» із встановленням певних умов, вимог та заборон. Зокрема, у ст. 22 За-
кону України «Про рекламу» закріплено, що реклама алкогольних напоїв, 
знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, 
під якими випускаються алкогольні напої, забороняється: на радіо та теле-
баченні із 6 до 23 години; на перших і останніх сторінках газет, на обкла-
динках журналів та інших видань, в усіх виданнях для дітей та юнацтва, на 
сторінках для дітей та юнацтва усіх друкованих видань; в усіх друкованих 
засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань); засобами внут-
рішньої реклами; за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеці-
альних виставкових заходів алкогольних напоїв); на зовнішніх та внутрішніх 
поверхнях транспортних засобів загального користування та метрополітену; 
засобами зовнішньої реклами. Викликає здивування положення щодо за-
борони розміщення реклами на перших і останніх сторінках газет, на об-
кладинках журналів та інших видань і відразу наступним пунктом взагалі 
виключає рекламу у всіх ЗМі. Звісно, пропаганда та просування алкоголю 
у засобах, які направлені на невизначену аудиторію, у тому числі дітей, є не-
потрібними, але навіщо у законодавстві створювати такі суперечності, зали-
шається незрозумілим. Слід відзначити, що поширеною є практика рекла-
мування в Україні пива та напоїв, вироблених на його основі, про рекламу 
яких у статті майже не йдеться, що є неприпустимим. отже, ця стаття по-
требує вдосконалення та внесення відповідних доповнень для забезпечення 
публічних інтересів у цій сфері. Доречно зміст ст. 22 Закону України «Про 
рекламу» викласти як окремий підрозділ під назвою «реклама алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів та приладдя, знаків для товарів і послуг, інших 
об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюно-
ві вироби, алкогольні напої, пиво та напої на його основі». Цей розділ має 
містити окремі розмежовані статті щодо реклами алкогольних напоїв, пива 
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та напоїв, вироблених на його основі (221), тютюнових виробів та тютюно-
вого приладдя (222). У статтю щодо алкогольних напоїв слід внести допов-
нення на предмет заборони щодо обмеження реклами пива та напоїв, ви-
готовлених на його основі, на телебаченні, радіо у будні з 9.00 до 21.00 год, 
а у вихідні та святкові дні — з 8.00 до 23.00 год. Також реклама пива повин-
на супроводжуватися попереджувальним текстом такого змісту: «регуляр-
не вживання пива та напоїв, виготовлених на його основі, викликає залеж-
ність та є шкідливим для здоров’я». У цьому сенсі є пропозиція доповнити 
статтю вимогою щодо сплати коштів рекламодавцями пива та напоїв, ви-
готовлених на його основі, на вироблення та розповсюдження соціальної 
реклами щодо шкоди зловживання пивом та напоями, виготовленими на його 
основі, вітчизняного виробника — не менше 2 відсотків, іноземного вироб-
ника — не менше 3 відсотків, витрачених на рекламування цього продукту 
у межах України. Також слід внести додаткову заборону реклами пива на 
транспорті загального користування, прикладом є розміщена на трамваях 
реклама пива «bud». Такий відносно жорсткий підхід зумовлений фактами 
пивного алкоголізму у дітей, підлітків чи неповнолітніх, який є наслідком 
надмірного та систематичного вживання пива та напоїв, виготовлених на 
його основі [1, с. 150].

У своїй роботі р. о. Циганок, аналізуючи питання поєднання приватних 
і публічних інтересів у галузі виробництва і обігу спиртних напоїв і тор-
кнувшись питання реклами зазначених товарів, дійшов висновку про неви-
правданість та неефективність повної заборони рекламування спиртних на-
поїв, адже більшість українців вживають алкогольні напої далеко не тільки 
тому, що їх рекламують, а переважно від незадоволеності буденним життям, 
а реклама алкогольних напоїв у цьому випадку має лише побічний вплив [2, 
с. 78]. із цим не можемо погодитись, адже метою будь-якої реклами є під-
тримання обізнаності споживачів та підвищення попиту на товар, а у разі, 
якщо підвищується попит на алкогольні напої, то звідси і його вживання, 
що негативно впливає на формування «здорового» суспільства. Завданням 
будь-якої держави є попередження та зведення до мінімуму вживання алко-
гольних напоїв, тим більше виключаючи їх пропаганду. У цьому випадку 
для підтримання обізнаності споживачів та просування алкогольних напоїв 
будуть достатніми безпосередньо маркетингові заходи у місцях продажу та 
вивіски, наприклад, щодо ребрендингу та виходу на ринок інноваційної 
продукції, а не реклами, оскільки проконтролювати та звести її до цільової 
аудиторії досить складно. Слід наголосити, що більш доречною буде не 
комерційна реклама, а соціальна або взагалі антиреклама вживання спиртних 
напоїв та можливих наслідків.
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На сьогодні цікавою та поширеною є практика демонстрації на телебачен-
ні у рекламному блоці зображень торговельної марки алкогольних напоїв 
у час, заборонений для реклами алкогольної продукції. Прикладами такої 
практики є наведення торговельних марок горілки «Перепілка», «Цельсій», 
«Мороша», «Хлібний дар» тощо, яка створена ніби так, що не завжди можна 
ідентифікувати, що саме рекламується. З огляду на такі приховані та явні 
методи можна говорити, що інвестиції у виробництво та передові технології 
дозволяють зробити висновок, що на сьогодні горілка «Green Day» є одним 
із найбільш технологічних продуктів на ринку України. отже, такий стан 
речей є неприпустимим, оскільки має місце грубе порушення норм чинного 
Закону України «Про рекламу», а саме ч. 2 ст. 22. реклама алкогольних напо-
їв, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної 
власності, під якими випускаються алкогольні напої, забороняється: на радіо 
та телебаченні із 6 до 23 год.

У зв’язку з цим слід зупинитися на розгляді такого поширеного феномену, 
як Продакт плейсмент (Product placement — рр), який у перекладі з англійської 
мови означає «розміщення продукту». Так, рр — це розміщення торговельної 
марки або самого товару/послуги в кінофільмі, телепередачі, комп’ютерних 
іграх, музичних, літературних та інших художніх творах. Мета розміщень 
полягає не тільки в показі, описі продукту, але і в тому, щоб надалі цей про-
дукт на підсвідомому рівні асоціювався з героєм або позитивним сюжетом 
художнього твору.

Таким чином, чинне законодавство містить заборони, які можна «обійти» 
шляхом застосування прихованої реклами та Продакт плейсмент, яка також 
заборонена Зконом України «Про рекламу», і це є достатньо цікавим фактом. 
Як відомо, жодна відверта реклама спиртних, тютюнових виробів не порів-
няється за ефективністю з прихованою рекламою. розміщення продуктів 
у художніх фільмах, або рр, отримало визнання як життєздатне явище і до-
статньо ефективний засіб просування товарів та послуг. із тих пір інтерес до 
цієї рекламної технології зростає як з боку теоретиків, так і професіоналів-
маркетологів та представників засобів масової інформації. Адже рр надає 
можливість виробнику продукції створити ненав’язливу презентацію свого 
продукту. Появу рр як технології можна пояснити нестачею коштів на ви-
робництво перших кінофільмів, творці яких зверталися з проханням щодо 
забезпечення їх безоплатним реквізитом чи на умовах спонсорства.

Прикладами розміщення «алкогольних рр» є такі кінофільми: «рейс», у який 
вміщено безліч торговельних марок, зокрема елітних алкогольних напоїв 
(«Henessy», «Jimbeam», «Absolut», «budweiser» тощо), вербальний та візуаль-
ний рр енергетичного напою «red bull». Популярна американська виконавиця 
Lady Gaga продемонструвала у своєму музичному кліпі горілку під назвою 
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«Nemiroff Lex», також у кліпі Jennifer Lopez спільно з Pitbull було продемон-
стровано горілку «beluga». На телебаченні у кулінарних передачах, реаліті-шоу, 
літературі, музичних творах рр є також достатньо поширеним явищем.

Продакт плейсмент, на наш погляд, є достатньо суперечливим явищем. 
Його доцільно віднести до прихованої реклами, оскільки споживач не завжди 
може його розпізнати та ідентифікувати, сприйняти рекламне звернення та 
взагалі не очікує на останнє. Також рр можна віднести і до тіньової реклами, 
оскільки укладені договори з рекламодавцями не оприлюднюються, а при 
цьому надаються додаткові рр. Тим більше, рр можна розглядати як рекламу, 
яка не використовує агресивні технології (методи, прийоми) психологічного 
впливу на споживача реклами. Слід зазначити, що таке явище як рр законо-
давець не може розглядати як рекламу, яка має прихований характер, оскіль-
ки використання рр не підпадає під сферу дії чинного законодавства України 
про рекламну діяльність за рахунок створення завуальованих форм підне-
сення його, таких як: спонсорство, благодійність, дарування, реквізит. Так, 
п.18 ст. 1 Закону «Про рекламу» закріплює поняття «спонсорство». Згідно 
з цим Законом спонсорство — це добровільна, матеріальна, фінансова, орга-
нізаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами будь-якої 
діяльності з метою популяризації виключно свого імені, найменування, свого 
знака для товарів і послуг. Таким чином, рр можна визначити як явище тіньо-
вої економіки, тобто рр є прихованим, та формою тіньової рекламної діяль-
ності, адже він включається в контекст іншого цілісного сюжету, власне, не 
порушуючи його, з використанням асоціативних, позитивних образів, які при 
поєднанні з інформаційним компонентом утворюють ефект повноцінної ре-
клами. Недобросовісні рекламодавці під видом спонсорства як специфічної 
форми благодійництва намагаються розмістити приховану рекламу у кіно-
фільмах, комп’ютерних іграх, музичних кліпах та літературі, тим самим 
уникаючи сплати відповідних податків. разом із тим суб’єкт господарювання, 
що професійно надає рр, є платником цілого ряду податків (податок на при-
буток, податок на додану вартість та ін.). У той же час, коли це здійснюється 
приховано, то має місце тіньова господарська діяльність, що має оплатний 
характер. Але, як виявляється, рекламодавці, які завуальовують приховану 
рекламу за допомогою рр під спонсорство, у той же час порушують положен-
ня рекламного законодавства про останнє. Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 5 цього ж За-
кону передбачено, що у теле-, радіопередачах, матеріалах в інших засобах 
масової інформації, видовищних та інших заходах, які створені і проводяться 
за участю спонсорів, забороняється наводити будь-яку інформацію реклам-
ного характеру про спонсора та/або його товари, крім імені або найменуван-
ня та знака для товарів і послуг спонсорів. У п. 2 ч. 1 зазначено, що у теле-
передачах забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характе-
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ру, що подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу, 
про спонсора — виробника алкогольних напоїв, його ім’я (найменування) та/
або знак для товарів і послуг, що належить спонсору [3]. Відомий англійський 
фахівець з Pr Сем блек вважав, що «краще за все визначити спонсорство як 
один із видів підприємницької діяльності, основна мета якої полягає в діях на 
благо як самого спонсора, так і одержувача його допомоги». отже, у відно-
синах між виробником продукту творчої діяльності та так званим «спонсором» 
має місце взаємний вигідний, зокрема, комерційний інтерес. Перший продає 
ефірний час, місце та ін., а «спонсор», у свою чергу, отримує дохід на зрос-
таючому попиті на товар, перетворюється на рекламодавця, тому слід приді-
лити увагу таким моментам, як фінансування виробником появи свого про-
дукту у творчих проектах. Якщо має місце сплата грошових коштів за роз-
міщення брендів, то ці дії можна кваліфікувати як надання послуг із метою 
отримання прибутку.

отже, можна пропонувати сформувати норми законодавства, які б визна-
чали форми участі брендів у продуктах творчості масового перегляду або 
споживання та на які б поширювалися вимоги Закону України «Про рекламу». 
Адже формально рр не можна вважати видом реклами, оскільки навіть зазна-
чене словосполучення не використовується у договорах та інших офіційних 
документах. При цьому фактично рр має відповідні рекламні цілі, завдання 
та володіє високою ефективністю. роль рр підкреслив під час одного з візитів 
до України, мабуть, найвідоміший у світі маркетолог Ф. Котлер. Якщо від 
контакту з рекламою всі намагаються ухилитися, то під час перегляду худож-
нього фільму глядачі охоче визначають для себе конкретні бренди, які беруть 
участь в ігрових сюжетах [4, с. 11]. Можна констатувати, що основною функ-
цією рр є презентація, реклама та згадування позитивних характеристик 
брендів у вигідному світлі. Таким чином, рр та реклама мають багато спіль-
ного за своїм функціональним призначенням, а тому вимагають чіткого роз-
межування. У цьому контексті ми погоджуємося з міркуваннями ю. і. Зоріної, 
яка у своїй дисертації зазначає, що розміщення продукту — своєрідна рекла-
ма продукту (послуги), проте застосування до нього вимог, які висуваються 
до реклами, свідчить про те, що таке явище заборонено у рр з огляду на ви-
моги, закріплені в сучасному спеціалізованому законодавстві стосовно рекла-
ми та засобів масової інформації [5, с. 10].

Таким чином, проблема правової кваліфікації цього феномену потребує 
ретельного дослідження науковцями із розробкою відповідних критеріїв. 
отже, існує нагальна потреба створення правової основи рр, зокрема додат-
кових вимог, а також проведення чіткої межі між тим, коли рр є продуктом 
спонсорства або реквізитом із вигаданим логотипом, товарним знаком чи 
взагалі без його зазначення (затушовані «клітинками приховання») або реаль-
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ною рекламою. отже, в останньому випадку повинні поширюватися вимоги 
законодавства про здійснення рр, які сформульовані достатньо жорстко від-
повідно до директив європейського Союзу.

Висновки. ринок алкогольних напоїв та ринок рекламних послуг є одним 
із сегментів товарно-грошового ринку, що характеризується великим ступенем 
рентабельності і відіграє важливу роль у розвитку вітчизняної економіки. При 
перетинанні цих двох полюсів, зокрема алкогольних напоїв, які здійснюють 
негативний вплив на суспільство, та реклами, яка просуває цей товар, уна-
слідок чого механізм збуту та «отруєння» населення стає в рази могутнішим. 
отже, більш доцільною вважається не комерційна реклама, а соціальна або 
взагалі антиреклама вживання спиртних напоїв та можливих наслідків.

Поряд із проблемою явної реклами алкогольних напоїв, пива та напоїв, 
вироблених на його основі, з’являється Продакт плейсмент та дії рекламодав-
ців із латентної демонстрації торговельної марки. Проблема правової квалі-
фікації зазначених дій та явищ потребує ретельного дослідження науковцями 
із розробкою відповідних критеріїв. отже, існує нагальна потреба створення 
правової основи для Продакт плейсмент, зокрема додаткових вимог, а також 
проведення чіткої межі між тим, коли рр є продуктом спонсорства або рекві-
зитом із вигаданим логотипом, товарним знаком чи взагалі без його зазна-
чення (затушовані «клітинками приховання») або реальною рекламою. отже, 
в останньому випадку повинні поширюватися вимоги законодавства про ре-
кламу, які сформульовані достатньо жорстко відповідно до директив євро-
пейського Союзу.

реалізація зазначених пропозицій уможливить зменшити кількість зло-
чинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння, поліпшить показники стану 
здоров’я населення України, особливо молоді та підростаючого покоління, 
що зумовить покращення якості життя громадян, підвищення його тривалос-
ті і, як наслідок, — подолання демографічної кризи в Україні останніх два-
дцяти років.

Саме тому одним із завдань господарсько-правової сфери є формування 
чітких правових позицій щодо підвищення ефективності заборони рекламу-
вання спиртних напоїв, які справляють невідворотний вплив на життя та 
здоров’я не тільки молоді, а й взагалі всього суспільства.
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РЕКЛАМА АЛКОГОЛьНых НАПИТКОВ:  
ВОПРОСы К ДЕЙСТВУЮщЕМУ  

ЗАКОНОДАТЕЛьНОМУ ОбЕСПЕЧЕНИЮ

На основании анализа действующего законодательства и практики осуществления 
рекламной деятельности в статье определяются особенности правового регулирова-
ния рекламы алкогольных напитков, пива и напитков, произведенных на его основе.
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THE ADVERTISING OF ALCOHOLIC DRINKS:  
THE QUESTIONS OF PERFECTION OF LEGISLATIVE SUPPORT

Problem setting. The alcohol consumption is not only one of the main prerequisites 
that lead to a large number of diseases, but also it`s a cause of injuries and violence towards 
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other members of our society. The harmful effect of alcohol on person’s life and health is 
long proven and obvious fact.

Recent research and publications analysis. The following scientists were engaged 
in research of the specified question: r. Tsyhanok, N. zhuravleva, E. romat, L. Myky-
tenko, N. Saniahmetova, A. Cheremnova and others. but anyway some areas of research 
are still out of scientific attention.

Paper objective. The purpose of this article is to emphasize the main issues of the 
legal classification of advertising of alcoholic drinks, beer and beverages produced on 
its basis.

Paper main body. Alcoholic drinks and tobacco products are dangerous for peo-
ple’s health and indirectly for their lives, that`s why the advertising of such products 
should be clearly regulated in the law of Ukraine «on Advertising» with the establish-
ment of certain conditions, requirements and prohibitions. In particular the article 22 
of the mentioned Law prohibits the advertising of alcoholic drinks, trademarks for 
goods and services, other objects of intellectual property, under which alcoholic bev-
erages are produced: on radio and Tv from 6 a.m. to 11 p.m., on the first and last 
pages of newspapers, on the covers of magazines and other publications, in all publi-
cations for children and youth in the print media (except special editions), by means 
of internal advertising or promotional activities (except for special exhibitions of al-
coholic beverages), external and internal surfaces of vehicles and subway and also by 
means of external advertising.

It is surprising that there are provisions about the prohibition of advertising on the first 
and last pages of newspapers, on the covers of magazines and other publications, and im-
mediately following paragraph excludes advertising in all media. of course, the propa-
ganda and promotion of alcohol in the media that aimed at an unspecified audience inclu-
ding children are not necessary, but it still remains unclear why such contradiction exists 
in legislation. It should be mentioned, that there’s a widespread practice in Ukraine to 
advertise beer and beverages produced on its basis, the advertising of which is almost not 
regulated by mentioned article and that is unacceptable.

Conclusions of the research. The market of alcoholic drinks and market of adverti sing 
services are the segments of commodity-money market which are characterized by a high 
degree of profitability and which play an important role in the development of the na-
tional economy. At the intersection of these two poles, in particular alcoholic beverages 
that make a negative impact on society and advertising which promotes this product the 
mechanism of sales and «poisoning» of the population becomes more powerful. Thus, in 
this context, it is considered more appropriate to create social or even anti-advertising of 
alcohol with showing possible consequences instead of commercial one. That is why one 
of the most important tasks is to develop clear legal positions to improve the effectiveness 
of prohibitions to advertise alcohol that makes an irreversible impact on the lives and health 
not only of young people, but on the whole society.
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The main abstract for the article
Abstract. The paper represents key aspects of legislative regulation of such important 

question as advertising of alcoholic drinks. The main body of a paper is built on the 
analysis of the law of Ukraine «on Advertising» which is one of the main legal acts that 
regulates specified problem and contains certain conditions, requirements and prohibitions. 
As a result of research there was found out that contradiction still exists in the legislation 
and some questions are not regulated.

Key words: advertising activity, latent advertising, dishonesty, Product Placement, 
alcoholic drinks.



158

УДК 346.543

В. В. КУДРЯВЦЕВА
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри господарського права 
Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, Харків
viktoriia_kudriavtseva@mail.ru

ПРОбЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАїНІ  

(ДОСВІД ІНОЗЕМНИх КРАїН)

Досліджено досвід залучення іноземних інвестицій у країнах Центральної, Схід-
ної європи та України. Встановлено, що в Україну надзвичайно повільно надходять 
прямі іноземні інвестиції, їх сучасний обсяг аж ніяк не відповідає ні потребам ві-
тчизняної економіки, ні потенціалу іноземних інвесторів. Саме тому вихідним по-
ложенням інвестиційної політики держави має бути нормативно-правове закріплен-
ня положення, що її об’єктом є інвестиційний ринок як складова національної еко-
номіки, тобто цілісна відкрита система інвестиційних відносин, що пов’язує між 
собою її суб’єктів та учасників, продукує функціонування інвестиційних відносин 
у форматі, що складається з їх спрямованості, пріоритетів, обсягів та типів інвесту-
вання тощо.

Ключові слова: іноземне інвестування, сприяння іноземним інвестиціям, агенції 
з іноземного інвестування.

Постановка проблеми. Визначення інвестиційного ринку як системи, що 
розвивається, означає, що така система має бути об’єктом постійного моніто-
рингу. Це набуває виняткового значення в контексті забезпечення адекватних 
правових форм функціонування ринку. Визнання постійного розвитку як 
ознаки системи є визнанням фактично постійного її ускладнення, адже в її 
ієрархії формуються нові елементи, підсистеми, зв’язки та інтегративні ха-
рактеристики. При цьому питання інвестування є вирішальними для розвитку 
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економіки будь-якої країни. Сьогодні від їх рішення значною мірою залежить 
подолання кризового стану економіки, відновлення та зростання виробничо-
го капіталу, підвищення рівня виробництва та конкурентоспроможності про-
дукції. В цьому контексті слід зазначити, що з економічної точки зору завдан-
ням економічної політики будь-якої держави є забезпечення якісного та 
кількісного зростання економіки і, власне, валового внутрішнього продукту, 
за рахунок якого і відбуваються накопичення, що є джерелом капіталовкла-
день, інвестиційних процесів та реінвестицій. У той же час залежним об’єктом 
економічної політики є процеси поточного споживання та зберігання, нако-
пичення виробленого суспільного продукту. Саме у цій фазі економічного 
циклу регулятивні можливості держави впливати на інвестиційні відносини 
є найбільш ефективними і безпосередніми. Проте сучасний обсяг інвестицій 
аж ніяк не відповідає ні потребам вітчизняної економіки, ні потенціалу іно-
земних інвесторів. Звичайно, економіка України може виходити з кризового 
стану і структурно перебудовуватись за рахунок власних резервів, але це може 
відбуватись досить тривалий час. було б нерозважливо не враховувати багатий 
світовий досвід і не використовувати прямі іноземні інвестиції для підтримки 
життєво важливих господарських структур.

Досвід залучення іноземних інвестицій у країни Центральної, Східної єв-
ропи та Україну дозволяє виявити низку системних вад економіко-правового 
середовища, які заважають їх надходженню. Експерти, спираючись на власні 
дослідження та результати опитувань іноземних інвесторів, виокремлюють такі: 
1) недосконалість правового середовища; 2) політична нестабільність; 3) не-
передбачуваність і непрозорість державної політики; 4) неврегульованість за-
конодавчого забезпечення процесу інвестування — йдеться про часті зміни умов 
залучення іноземних інвестицій, необхідність вирішення низки питань. Зокре-
ма, це стосується регулювання інвестицій у СЕЗ (спеціальних економічних 
зонах) і ТПр (територіях пріоритетного розвитку); 5) надмірна фіскальна ак-
тивність держави; 6) вузькість та неструктурованість внутрішнього ринку;  
7) обтяжлива митна політика; 8) недосконалість галузей інфраструктури;  
9) нерозвиненість інституційної інфраструктури ринку; 10) «клановість» еко-
номіки, нераціональність економічної поведінки; 11) низька якість життя [1].

Наведені вище перешкоди (демотиватори) характерні для економіки й су-
часної України. В той же час від ефективності інвестиційної політики залежать 
стан виробництва, рівень технічного оснащення основних фондів підприємств 
народного господарства, можливості структурної перебудови економіки, ви-
рішення соціальних та екологічних проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аналізу та досліджен-
ня проблем організаційно-господарського забезпечення іноземного інвесту-
вання та його окремих аспектів займають вагоме місце в роботах науковців-
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господарників, а саме: Д. В. Задихайла, В. К. Мамутова, В. М. Пашкова, 
о. П. Подцерковного, В. А. Устименка, В. С. Щербини тощо. однак зазна-
чені науковці при здійсненні досліджень достатньою мірою не проаналізува-
ли досвід зарубіжних країн та не запропонували ті необхідні організаційно-
господарські повноваження для відповідних органів, що притаманні органам 
державної влади відповідних розвинутих країн.

Формулювання цілей. Метою цієї статті є аналіз організаційно-госпо-
дарських повноважень зарубіжних суб’єктів публічного права з іноземного 
інвестування та встановлення форм реалізації організаційно-господарських 
повноважень органами державної виконавчої влади в Україні.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні спостерігається непропорцій-
ний розподіл обсягів залучення інвестицій у різні країни світу. Проте інвес-
тиційний ринок як складна господарсько-правова категорія та об’єкт регулю-
ючого впливу держави потребує застосування певних організаційних меха-
нізмів та правового оформлення основних засад його функціонування, 
оскільки інвестиційна діяльність завжди починається з ринку, який як склад-
на система включає в себе суб’єкти та об’єкти, інфраструктуру, ринковий 
механізм та контроль з боку держави за дією ринкового механізму. Викладені 
аргументи наводять на думку про необхідність подальшого ґрунтовного на-
укового дослідження щодо ринку інвестицій та його інфраструктури як ба-
зисних об’єктів державного регулювання. Необхідно зробити так, аби не лише 
захистити, але й заохотити інвесторів робити вкладення у певні активи, запо-
бігти диспропорціям на інвестиційному ринку, визначити, які інвестиційні 
інститути потрібно утворювати і яким вимогам вони мають відповідати. Усе 
це повинна впроваджувати державна інвестиційна політика, а її реалізація 
є метою регулюючого впливу держави на інвестиційному ринку. Вірогідність 
параметрів функціонування інвестиційного ринку як системи базується на 
загальній вірогідності ринкової кон’юнктури. А враховуючи функціонування 
інвестиційного ринку як системи на основі закону попиту та пропозиції, а та-
кож закону вартості, що виступають внутрішніми механізмами стабілізації 
цієї системи та порядку її функціонування, їй також властива така риса, як 
урівноваженість. У свою чергу остання служить підґрунтям іншої характе-
ристики системи інвестиційного ринку — її самоорганізації, а відповідно, 
і саморегуляції, за визначених умов.

Притаманність системі інвестиційного ринку мінливого характеру форму-
вання і зміни цілей залежно від умов функціонування також підкреслює 
гнучкий, реактивний, відкритий характер системи, що і є внутрішнім меха-
нізмом забезпечення її цілісності. об’єктивна можливість перенацілення 
системи завдяки змінам умов функціонування дозволяє зробити важливий 
висновок про потенційну можливість зворотного зв’язку, а саме — перена-



161

Господарське право

цілення системи через вплив на неї державної інвестиційної політики, у тому 
числі законодавчого регулювання, з метою структурних змін названих умов 
функціонування.

однак в Україну надзвичайно повільно надходять прямі іноземні інвести-
ції, їх сучасний обсяг аж ніяк не відповідає ні потребам вітчизняної економі-
ки, ні потенціалу іноземних інвесторів. У цьому контексті до основних мотивів 
залучення іноземних інвестицій у країну можна віднести: дешеву, але квалі-
фіковану робочу силу; довгостроковий потенціал ринку; наявність багатих 
природних ресурсів; наближеність до ринку європейського Союзу [2, с. 24].

На національному рівні під час створення умов для залучення інвестицій 
головну увагу потрібно приділяти розробці та прийняттю нормативно-право-
вих актів, які позитивно впливають на інвестиційний процес та сприяють 
підвищенню міжнародних рейтингів України. Ще одним важливим аспектом 
є проблеми наділення відповідними функціями суб’єктів організаційно-гос-
подарських повноважень.

Спробуємо детальніше розглянути закордонний досвід реалізації держав-
ної інвестиційної політики та методологічні підходи до формування держав-
ної інвестиційної політики і відповідних програмних документів держави, 
в яких ця політика об’єктивується. У свою чергу для законотворчої діяльнос-
ті в цій сфері це означає необхідність постійного з’ясування співвідношення 
уніфікованого та спеціалізованого інвестиційного законодавства, визначення 
його змісту та спрямованості на предмет відповідності реальним моделям 
функціонування інвестиційного ринку, що складаються в сучасній практиці.

Вихідним положенням інвестиційної політики держави має бути норма-
тивно-правове закріплення положення, що її об’єктом є інвестиційний ринок 
національної економіки, тобто цілісна відкрита система інвестиційних від-
носин, що пов’язує між собою її суб’єктів та учасників, продукує функціону-
вання інвестиційних відносин у форматі, що складається з їх спрямованості, 
пріоритетів, обсягів та типів інвестування тощо.

ієрархічність системи інвестиційного ринку в практичному плані і, зо-
крема, в контексті його адекватного законодавчого регулювання, означає необ-
хідність з’ясування всієї системи підпорядкованості внутрішніх системних 
зв’язків, для того щоб систематизація законодавчого регулювання та система 
державного регулювання щонайменше не порушували цей базовий порядок 
функціонування системи. Найбільш складною характеристикою інвестицій-
ного ринку як системи слід вважати внутрішні й зовнішні функціональні 
механізми цього ринку, що спрямовані на самоорганізацію та забезпечення 
керованості вказаної системи. Методологічною проблемою є питання спів-
відношення й сполученості цих механізмів у загальному адаптаційному ме-
ханізмі системи.
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Ефективність функціонування інвестиційного ринку найбільш безпосе-
редньо позначається на швидкості та кількісно-якісних показниках інвести-
ційного процесу.

однак інвестиційний ринок є достатньо автономною, але підсистемою 
загальної системи економіки країни, з якою вона знаходиться у відносинах 
ієрархічної підпорядкованості, і в той же час — взаємовизначального систем-
но-структурного зв’язку. Зміни у режимах функціонування саме інвестицій-
ного ринку кумулятивно визначають відповідні зміни фактично в усіх секто-
рах матеріального виробництва. У свою чергу інвестування як досить склад-
на система правовідносин, що має і приватноправовий, і публічно-правовий 
виміри, може мати внутрішній характер і може містити в собі іноземний 
елемент, може диференціюватися за категоріями інвесторів, реципієнтів ін-
вестицій, предметом та формою інвестування, об’єктом інвестування, складом 
залучених до процесу учасників інвестиційної діяльності тощо. Всі ці і бага-
то інших критеріїв диференціації інвестиційної діяльності неодмінно мають 
враховуватись при формуванні інвестиційної політики держави, відбиватися 
на її змісті і реалізовуватися, зокрема, через законодавчу політику держави 
в цій сфері. однак із широкого переліку юридично значимих елементів, ха-
рактеристик, особливостей інвестиційних правовідносин, що необхідні для 
плідного аналізу закордонного досвіду реалізації інвестиційної політики 
держав, вважаємо за необхідне виділити такі ключові елементи: 1) це наявність 
чи відсутність спеціально створеного органу держави, на який покладено 
функцію впровадження інвестиційної політики держави в широкому розумін-
ні і безпосередньо — сприяння реалізації важливих інвестиційних проектів; 
2) це наявність чи відсутність документально зафіксованої інвестиційної по-
літики держави в особливих актах державної влади — стратегіях, програмах 
інвестиційного розвитку; 3) законодавче закріплення тих чи інших параметрів 
самих інвестицій або об’єктів інвестування, залежно від яких застосовуються 
ті чи інші правові режими; 4) законодавче закріплення відповідно до змісту 
інвестиційної політики держави тих чи інших обмежень на іноземні інвести-
ції з мотивів забезпечення національних економічних інтересів та національ-
ної економічної безпеки; 5) законодавчо встановлені стимули та заохочення, 
що є господарсько-правовими засобами державного регулювання економіки, 
не пов’язані з податковим регулюванням; 6) законодавчо встановлені подат-
кові пільги для заохочення інвестиційної діяльності; 7) встановлення комп-
лексних правових режимів для стимулювання інвестиційної діяльності;  
8) характеристика макроекономічного середовища з інвестиційною інфра-
структурою, адекватною завданням інвестиційної політики держави.

Зазначене свідчить, що одним із чинників, які уособлюють наявність ін-
вестиційної політики в іноземних державах і у той же час є інструментом 
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проведення такої політики, є наявність організацій, що спеціально засновані 
і мають визначене спрямування їх діяльності саме у сфері сприяння, заохо-
чення, стимулювання інвестиційних потоків як на внутрішньому інвестицій-
ному ринку, так і особливо — іноземних інвестицій.

Слід зазначити, що у світовій практиці такі організації отримали досить 
уніфіковану організаційно-правову форму (хоча з альтернативними варіанта-
ми), перелік функціональних завдань щодо діяльності, а також і назву. Як 
правило, такі організації функціонують як агенції сприяння іноземним інвес-
тиціям. За загальним рахунком у світі налічується близько 160 таких націо-
нальних агентств, особливо у країнах, що розвиваються, та понад 250 регіо-
нальних агентств.

Відповідно до правового статусу таких агенцій, у більшості випадків вони 
є органами державної виконавчої влади з відповідною владною компетен-
цією [3]. В той же час значна частина з них заснована як державні організації, 
що фінансуються державою, але надають платні послуги потенційним або 
реальним інвесторам і за рахунок цього доповнюють бюджетне фінансування 
власної діяльності. У цьому випадку агенції в буквальному сенсі не є органа-
ми держави, а виконують завдання державної інвестиційної політики через 
здійснення господарської діяльності.

окрему категорію названих агенцій утворюють організації, що засновані 
на корпоративних засадах за участю держави [4]. У цьому випадку передба-
чається, що відповідні послуги інвесторам будуть надаватися на комерційних 
господарських засадах господарськими товариствами, статутний капітал яких 
сформовано в тому числі і за рахунок внесків самих інвесторів [5]. Це стосу-
ється випадків, коли на подібні організації покладаються завдання створення 
загальної інфраструктури на певних територіях, що передбачають масштабне 
залучення інвестицій з різноманітних джерел.

Ураховуючи певну різноманітність агенцій зі сприяння інвестиціям і за 
організаційно-правовою формою, і за функціональним навантаженням у кон-
тексті завдань державної інвестиційної політики, слід зазначити, що, як пра-
вило, на такі агенції покладається низка типових функцій. Це: а) підготовка 
рекомендацій щодо формування і реалізації державної інвестиційної політи-
ки як на загальнодержавному рівні, так і на рівні окремих регіонів, адміні-
стративно-територіальних одиниць, галузей, видів виробництв, кластерів 
тощо; б) активний пошук потенційних інвесторів відповідно до завдань ін-
вестиційної політики; в) надання інформаційних послуг як вітчизняним 
суб’єктам господарської діяльності — потенційним реципієнтам — щодо 
стану, кон’юнктури світового та регіональних інвестиційних ринків, так і іно-
земним інвесторам — щодо інвестиційної привабливості національних ринків 
товарів та послуг, їх інвестиційного потенціалу та кількісно-якісних параме-
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трів розвитку. До цього завдання слід віднести і цілеспрямоване створення 
іміджу держави, окремих її регіонів, кластерів з точки зору інвестиційної 
привабливості для потенційних інвесторів; г) надання широкого спектру по-
слуг консультативного характеру на комерційній та некомерційній основі, 
зокрема юридичних, аудиторських, послуг зі складання бізнес-планів та інших 
консалтингових за змістом послуг; д) обслуговування на договірно-правових 
засадах реалізації конкретних інвестиційних проектів, зокрема, за участю 
іноземних інвесторів.

Слід зазначити, що загострення міжнародної конкуренції за залучення 
інвестицій, особливо з міжнародного інвестиційного ринку, поступово при-
водить до розширення переліку функціонального навантаження названих 
агенцій.

У цілому ряді випадків це реалізується через відкриття такими агенціями 
своїх представництв, особливо у країнах, де зосереджується значний інвес-
тиційний потенціал, який «шукає» свого застосування. Невипадковим тому 
є факт, що найбільше представництв національних агентств сприяння інвес-
тиціям знаходиться саме в СшА, Великобританії, Японії, Німеччині та Фран-
ції. У той же час найбільш активними у справі відкриття по світу своїх за-
кордонних представництв вважаються Агентство промислового розвитку 
ірландії, Агентство стимулювання торгівлі та інвестицій Кореї, офіс промис-
лового розвитку Малайзії (як відомо, ці країни є лідерами із залучення іно-
земних інвестицій і з показників економічного зростання).

Світовий досвід реалізації окремими країнами певних завдань власної ін-
вестиційної політики містить також і підхід, коли певні функції, що поклада-
ються зазвичай на агенції стимулювання інвестицій, передаються до диплома-
тичних представництв. Таким шляхом ідуть, зокрема, Канада та ізраїль, однак 
зрозуміло, що в цьому випадку можливо розраховувати тільки на інформаційний 
обмін та сприяння здійсненню візиту представників інвестора у країну, оскіль-
ки усі інші завдання вимагають залучення широкого кола фахівців, що не завжди 
можливо здійснити в межах дипломатичної служби. однак цей досвід в окремих 
випадках і в окремих напрямах не можна відкидати [6].

Дуже корисним досвідом для України є діяльність із залучення іноземних 
інвестицій нашим сусідом Польщею, де створено Польське агентство з питань 
іноземних інвестицій, яке сьогодні супроводжує близько 200 інвестиційних 
проектів загальною вартістю приблизно 1,5 млрд дол. СшА. Цим агентством 
щорічно організується близько 600 візитів інвесторів до країни потенційних 
інвесторів. Дуже важливими напрямами діяльності Польської агенції слід 
назвати інформаційне забезпечення потенційних іноземних інвесторів аналі-
тичними матеріалами щодо інвестиційних можливостей, які існують у різних 
галузях польської економіки, діяльності іноземних суб’єктів господарської 
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діяльності, які вже реалізують власні інвестиційні проекти на території краї-
ни, тощо. особливо важливим є також і те, що агентство сприяє і стежить за 
проходженням усіх бюрократичних процедур, які опосередковують відноси-
ни іноземного інвестора з органами державної влади та місцевого самовря-
дування з приводу реалізації інвестиційних проектів.

Польський досвід створення інфраструктури реалізації інвестиційної по-
літики включає існування в країні близько 40 регіональних агенцій, що ство-
рені за ініціативою держави, органів місцевого самоврядування, суб’єктів 
господарської діяльності. Відповідно до цього і організаційно-правові форми 
цих регіональних агентств варіюються від державних установ до товариств 
з обмеженою відповідальністю та акціонерних товариств.

В Австрії структурою, що має своїм завданням супроводжувати іноземні 
інвестиції, виступає Австрійська бізнес-агенція (АВА), яка є органом Феде-
рального міністерства економіки і праці Австрії і має два закордонні пред-
ставництва в СшА та Японії. Послуги Агенції, які надаються іноземним ін-
весторам, є безкоштовними.

Також безкоштовними є послуги Корейського центру сприяння іноземним 
інвестиціям (KISC), який створено в структурі Корейського агентства спри-
яння торгівлі та інвестиціям у формі державної неприбуткової організації. 
Слід особливо наголосити на досвіді функціонування в республіці Корея 
офісу омбудсмена з питань іноземних інвестицій, одним з повноважень яко-
го є проведення розслідування фактів корупції та дискримінації інвесторів 
в органах державної влади.

Цікавим досвідом є існування з 1997 р. в швейцарії швейцарської орга-
нізації сприяння інвестиціям (СоФі) в тому сенсі, що ця організація, будучи 
створеною в системі Державного секретаріату економіки, спрямована не 
стільки на залучення іноземних інвестицій до країни, скільки на розміщення 
власних фінансових ресурсів в інших країнах на прибутковій інвестиційній 
основі.

У той же час слід констатувати, що у таких розвинених країнах, як СшА, 
Німеччина, Франція тощо, не створено державних органів або організацій 
з аналогічним функціональним спрямуванням. Це в жодному разі не свідчить 
про відсутність у названих країнах державної інвестиційної політики, а лише 
означає, що вона має дещо іншу інфраструктуру своєї реалізації.

разом з тим, наприклад у СшА, питання залучення іноземних інвестицій 
покладені на галузеві міністерства. А в цілому ж функціонування інфраструк-
тури залучення іноземних інвестицій покладається на недержавних суб’єктів 
господарювання та створені ними асоціації. Держава вбачає свій обов’язок 
у забезпеченні макроекономічних показників розвитку, що є головними чин-
никами привабливого інвестиційного клімату в країні.
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Крім того, для України надзвичайно важливим є досвід в організації за-
лучення іноземних інвестицій нових індустріальних країн, таких як бразилія, 
індія та Китай.

Так, у бразилії, економіка якої дуже активно сьогодні розвивається, в тому 
числі і за рахунок залучення іноземних інвестицій, при Міністерстві закор-
донних справ створено систему сприяння інвестиціям та передачі технології 
(SIPrI) та бразильську торговельну мережу brazil Trade Net, за допомогою 
яких здійснюються контакти з потенційними інвесторами, пропонується 
участь у конкретних інвестиційних проектах, організовуються ділові контак-
ти тощо [6].

шляхом створення спеціальних органів або організацій пішли також і наші 
найближчі сусіди — чехія, Словаччина, болгарія, Туреччина, Литва. Так, 
болгарське агентство з питань залучення іноземних інвестицій виконує дуже 
широкий спектр послуг, таких як інформаційні, організація наукових конфе-
ренцій і семінарів, розробка законопроектів в інвестиційній сфері, здійснення 
індивідуальної роботи із залучення потенційних стратегічних інвесторів, 
безпосереднє супроводження великих інвестиційних проектів, особливо сто-
совно взаємин з органами держави. У Литві аналогічні функції покладені на 
Агентство економічного розвитку Литви. У Туреччині у складі Державної 
скарбниці створено Генеральний директорат з питань іноземних інвестицій [6]. 
При Міністерстві економіки Словаччини створено Агентство із залучення 
іноземних інвестицій Словаччини (SArIo). На це Агентство покладені функ-
ції більш стратегічного порядку, ніж надання інформаційно-консультативних 
послуг потенційним інвесторам і реципієнтам інвестицій. Агентство із за-
лучення іноземних інвестицій Словаччини фактично виконує функцію роз-
роблення та реалізації інвестиційної політики та законодавчої політики, 
спрямованої на створення адекватного правового середовища здійснення 
інвестиційної діяльності. Як приклад слід зазначити розробку стратегії на 
посилення прав міноритарних акціонерів, що сприяє здійсненню портфель-
ного інвестування; визначення шляхів скорочення термінів розгляду госпо-
дарських справ у судах; розробку чітких правил проведення конкурсів, тен-
дерів; визначення державної політики і підготовку відповідних законопроек-
тів у сфері природних монополій; підготовку проектів двосторонніх 
міждержавних угод про взаємний захист інвестицій; визначення напрямів 
використання міжнародної технічної допомоги; сприяння створенню й реа-
лізації в країні антикорупційних програм та заходів; забезпечення функціо-
нування промислових парків тощо. Таким чином, слід підкреслити ще раз, 
що вказане Агентство в Словаччині виконує функції розроблювача державної 
інвестиційної політики, наукового центру, що опрацьовує законопроекти та 
аналізує ефективність чинного правового регулювання в інвестиційній сфері, 
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і в той же час не займається супроводженням окремих інвестиційних проектів, 
не надає послуги на договірних засадах, а також не має владних повноважень 
щодо надання пільг, преференцій окремим інвесторам тощо.

За контрастом з ним чеське агентство з питань підтримки інвестицій «чех-
інвест» виконує функції владного органу держави, в якому, зокрема, прийма-
ються рішення про надання інвестиційних пільг відповідно до поданих заявок 
від інвесторів, про створення промислових зон, науково-технічних парків, 
вивчається досвід залучення інвестицій в країні та за її межами, а також здій-
снюється відповідна рекламно-інформаційна робота.

У цьому контексті слід констатувати, що в розвинутих країнах, особливо 
європейських, таких як Німеччина та Франція, відсутнє спеціальне законо-
давство про іноземне інвестування. Не існує його і в СшА та Японії.

У той же час, наприклад, у республіці Корея прийнято нову редакцію За-
кону «Про сприяння іноземним інвестиціям», існує досить розгалужене за-
конодавство про іноземне інвестування в Китаї [6].

отже, економічна політика держави повинна бути спрямована на створення 
сприятливого середовища для розвитку підприємництва, усунення бюрокра-
тизму та виявів корупції, звуження тіньового сектору економіки задля сприян-
ня: здійсненню єдиної державної регулятивної політики у сфері підприємни-
цтва, спрямованої на досягнення оптимального рівня регулювання державою 
підприємницької діяльності, визначення правових засад державної підтримки 
малого підприємництва, регулювання процедур ліцензування; перегляду нор-
мативно-правових актів з регулювання підприємницької діяльності в окремих 
секторах економіки для підвищення ефективності та конкурентоспроможності 
суб’єктів господарської діяльності; вдосконаленню та спрощенню системи 
реєстрації підприємств; вдосконаленню процедур реалізації інвестиційних про-
ектів; створенню системи регламентації перевірок підприємницької діяльності; 
запровадженню механізму реалізації майнової відповідальності за порушення 
умов договору підряду (контракту) у виконанні інвестиційних проектів; узго-
дженню зовнішньої торговельної й конкурентної політики для забезпечення 
вітчизняним суб’єктам господарської діяльності рівних умов конкуренції на 
зовнішніх ринках; розширенню участі в міжнародному співробітництві у сфе-
рі конкурентної політики для запобігання обмеженню конкуренції внаслідок 
дій, вчинених за межами території держави.

однак виконання цих положень потребує впровадження належного інсти-
туційного забезпечення.

Висновки. інвестиційне законодавство України на будь-якому з етапів 
його розвитку в цілому відзначається достатньо високим рівнем законодавчої 
техніки, якістю правового регулювання, шириною охоплення суспільних від-
носин, що входять до його предмета. Поряд з цим інвестиційне законодавство 
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потребує постійного удосконалення та приведення у відповідність до сучасних 
потреб окремих її суб’єктів та суспільства в цілому. На нашу думку, досяг-
нення цієї мети можливе лише за умови стабільного тісного контакту й плід-
ної співпраці між законодавцем та інвесторами.

Проте аналіз інвестиційного середовища, інвестиційного клімату та стан 
правової бази здійснення інвестиційної діяльності дають підстави виділити 
негативні характеристики в інвестиційній сфері України: неефективна інвес-
тиційна політика держави, про що свідчить небажання багатьох суб’єктів 
господарювання працювати в легальному секторі; невідповідність діючої 
амортизаційної політики вимогам часу; недосконалість законодавчо-норма-
тивної бази щодо інвестиційної сфери; несприятливий інвестиційний клімат; 
правова нестабільність, низька ефективність господарювання, корупція, не-
адекватний податковий тиск на товаровиробника; невисока культура супро-
водження інвестиційного процесу; відсутність розвиненої інфраструктури 
інвестиційного ринку; відсутність програми налагодження ефективного 
співробітництва зі стратегічним іноземним інвестором.

Крім того, до головних проблем розвитку інвестиційного ринку України 
можна віднести такі: відсутність системи гарантування вкладів фізичних осіб 
в іСі; значний рівень недовіри населення до фінансово-кредитної системи 
в цілому; нерозвиненість регіональної мережі переважної більшості компаній 
з управління активами (КУА); обтяжливість податкового законодавства, на-
слідком чого стало можливим використання іСі в тіньових схемах.
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ПРОбЛЕМы ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО РыНКА В УКРАИНЕ  

(ОПыТ ЗАРУбЕЖНых СТРАН)

исследуется опыт привлечения иностранных инвестиций в странах Центральной, 
Восточной Европы и Украины. Установлено, что в Украину очень медленно посту-
пают прямые иностранные инвестиции, их современный объем никак не соответ-
ствует ни потребностям отечественной экономики, ни потенциалу иностранных 
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инвесторов. именно поэтому исходным положением инвестиционной политики 
государства должно быть нормативно-правовое закрепление положения, что ее объ-
ектом является инвестиционный рынок национальной экономики, то есть целостная 
открытая система инвестиционных отношений, которая связывает между собой ее 
субъектов и участников, а также производит функционирование инвестиционных 
отношений в формате, состоящем из их направленности, приоритетов, объемов 
и типов инвестирования.

Ключевые слова: иностранное инвестирование, содействие иностранным ин-
вестициям, агентства по иностранному инвестированию.
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PROBLEMS OF INVESTMENT MARKET  
FUNCTIONING IN UKRAINE  

(EVIDENCE OF FOREIGN COUNTRIES)

Problem setting. Defining an investment market as a developing system means 
that such a system should be an object to permanent monitoring. This assertion assumes 
exceptional importance in the context of providing adequate legal forms of market 
functioning.

Recent research and publications analysis. An issue of analysis and research of 
problems regarding organizational and economic support of foreign investing and its cer-
tain aspects are thoroughly considered in scientific papers of D. v. zadykhailo, v. K. Ma-
mutov, v. M. Pashkov, o. P. Podtserkovnyi, v. A. Ustymenko, v. S. Shcherbyna, etc.

Paper objective. The article objective is to analyze organizational and economic po-
wers of foreign entities of public law regarding foreign investing and determination of forms 
of implementation of organizational and economic powers by Ukrainian state authorities.

Paper main body. Escalation of international competition for involvement of invest-
ments, especially from the international investment market, gradually results in expansion 
of a list of functional working load of agencies for foreign investing. This expansion is 
realized due to foundation of agency representatives, especially in countries, where sig-
nificant investment potential is concentrated. State authorities also apply an approach 
consisting in transferring certain functions to diplomatic representatives.

Conclusions of the research. Some peculiar features are inherent to the investment 
area of Ukraine. They are as follows: ineffective investment and depreciation policy of the 
state; imperfectness of the legislative basis; unfavorable investment climate; legal instabi-
lity, low efficiency of the economy, corruption, inadequate tax burden; undeveloped invest-
ment culture; undeveloped investment market infrastructure; absence of a program of ef-
fective cooperation with a strategic foreign investor.
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The main problems of investment market development in Ukraine contains: absence 
of a system of guaranteeing personal investment in investment funds; a considerable level 
of distrust of the financial system; undeveloped regional networks of a majority of asset 
management companies; considerable tax burden.

Short Abstract for an article
Abstract. The article researches experience of foreign investment involvement in 

countries of Central and East Europe and Ukraine. The author indicates that there are in-
significant rates of direct investment involvement in Ukraine. The current amount of the 
direct investments meet neither demand of the domestic economy nor potential of foreign 
investors. The author proves that outcome principles of the state investment policy should 
be legal confirmation of the investment market as an object of the state investment policy.

Key words: foreign investing, facilitation of foreign investing, foreign investing 
agencies.
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СТАНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСьКОГО ПРАВА  
ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАїНИ  

НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ її НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Присвячено проблемі створення та поетапного розвитку господарського права 
на початковому етапі формування ринкової економіки у незалежній Україні та ви-
окремлення головних господарсько-правових інститутів, сформованих у цей період. 
Проаналізовано вихідні юридичні положення окремо кожного інституту, сформова-
ного у цей період часу. Встановлено шляхом системного аналізу невідворотність 
процесів кодифікації господарського законодавства.

Ключові слова: господарське законодавство України, історія розвитку госпо-
дарського законодавства, кодифікація господарського законодавства України.

Постановка проблеми. На початку 90-х рр., тобто з набуттям Україною 
незалежності, було покладено початок ринковим перетворенням у державі, 
а саме здійснювався перехід від планового господарювання до запроваджен-
ня ринкових відносин. Цей процес предметно позначився як на змісті відно-
син господарювання, так і на самих соціально-економічних відносинах, 
а також на змісті їх нормативного регулювання. Дані процеси впливали на 
стан та сутність господарського законодавства, якщо цитувати видатного 
італійського політичного мислителя Нікколо Макіавеллі: «будь-яка зміна про-
кладає шлях іншим змінам».

отже, розвиток законодавчого забезпечення основних типів економічних 
відносин за часів незалежності можна охарактеризувати декількома етапами. 

© остапенко ю. і., 2015



173

Господарське право

Ці етапи або кроки у розвитку господарського законодавства зумовлені 
внутрішніми і зовнішніми чинниками, серед яких найвпливовішими є інте-
граційні та глобалізаційні процеси. отже, існує нагальна потреба щодо 
аналізу даних етапів та визначення ролі кодифікаційного процесу в історії 
господарського права задля визначення подальших основних завдань мо-
дернізації вітчизняної економіки, встановлення догматичного предмета 
сучасного господарського права та визначення перспективних напрямів 
останнього.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливий внесок в аналіз 
історичного минулого розвитку господарського права зробили представни-
ки донецької школи права, а саме: В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменський, 
П. Г. Скрипник, В. А Устименко. Також частковим аналізом розвитку науки 
господарського права за радянських часів займалася о. М. Вінник, Д. В. За-
дихайло, р. б. Прилуцький тощо. Але ці науковці не приділили достатньої 
уваги історії розширення предмета регулювання господарського права 
і вплив останнього на рівень систематизації та модернізації господарського 
законодавства в цілому.

Формулювання цілей. Метою статті є аналіз змісту нормотворчої діяль-
ності держави у сфері господарсько-правового регулювання на початковому 
етапі становлення ринкової економіки у незалежній Україні.

Виклад основного матеріалу. Створення національного господарського 
права є одним із важливих досягнень сучасної України, яка у кінці ХХ ст. 
отримала свою незалежність та суверенітет. Витоки формування господар-
ського законодавства полягають у складній взаємодії суспільства, економіки, 
держави та права. При цьому кожен із цих перелічених інститутів у сучасних 
ринкових умовах вже трактується по-новому: мова йде не просто про суспіль-
ство, а про «громадянське суспільство»; не взагалі про державу, а про «право-
ву державу» [1].

За часів радянського Союзу нашу економіку звикли називати як у нашій 
країні, так і за кордоном − «командною», «адміністративно-командною», 
«бюрократичною», «одержавленою» економікою. Для неї характерні були такі 
риси, як її плановість, низька продуктивність праці, пріоритет промисловос-
ті перед сільським господарством, екстенсивний характер розвитку перед 
інтенсивним, прихована інфляція, тіньова економіка, панування ідеологічних 
законів над економічними тощо. Законодавство, яке регулювало соціалістич-
ні економічні відносини, відображало перш за все інтереси держави, захища-
ло державну соціалістичну власність та, необхідно підкреслити, що воно було 
всесоюзним, оскільки в той час існувала централізована директивна еконо-
мічна система, де господарювання здійснювалось майже єдиним власником — 
державою.
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На початку 90-х рр. відбувся перехід до ринкової економіки, що суттєво 
змінив економічну політику, а її інструментом виступило господарське зако-
нодавство, бо основний масив законодавчих актів регулюючих господарських 
відносин припинив відповідати економічному ладу, стосовно якого було 
створено інститут приватної власності.

Взагалі першим кроком на шляху до модернізації радянської економіки до 
незалежної української економіки було прийняття Декларації про державний 
суверенітет України 16 липня 1990 р. Практична реалізація цього наміру від-
булася із прийняттям Акта проголошення незалежності України 24 серпня 
1991 року. отже, початком періодизації сучасного господарського права 
України є остання дата.

одним із головних завдань перехідного періоду (1991–1993 рр.) є розроб-
лення науково обґрунтованої соціально-економічної політики, тобто програми 
стратегічних і тактичних дій держави. без такої програми успішний розвиток 
економіки будь-якої країни був би неможливий. Та на довершення останньо-
го створення перших вихідних законів, а з ними й інститутів ринкової еконо-
міки, з урахуванням новоствореного політичного режиму з різноманітними 
напрямами господарювання та загальним ключовим питанням господарських 
відносин.

отже, першим модернізованим інститутом є інститут власності, відпо-
відно до задекларованого економічного плюралізму (існування і взаємодія 
різних технологічних способів виробництва, організаційно-економічних від-
носин, типів і форм економічної власності та господарських механізмів у меж-
ах національної економічної системи) у ньому за Законом Української рСр 
«Про власність» від 07.02.1991 р. № 697-XII (втрата чинності 20.06.2007) [2], 
за Законом України «Про обернення майна Компартії України та КПрС на 
державну власність» від 20.12.1991 р. № 2004-XII [3], Законом України «Про 
внесення змін і доповнень до Закону Української рСр «Про підприємництво» 
від 15.10.1992 р. № 2697-XII. За Законом Української рСр «Про власність», 
а саме ст. 2 було розкрито поняття власності у п. 1 та встановлені організа-
ційно-економічні форми у п. 4 — приватна, колективна, державна та встанов-
лено, що всі форми власності є рівноправними (п. 4). Саме така організаційно-
економічна форма, як приватна власність, дає автономію суб’єкту господарю-
вання — самостійність та свободу прийняття економічних рішень, особисту 
відповідальність за свободу рішень, інноваційну діяльність тощо, що у свою 
чергу надає можливості для створення, функціонування, модернізації ринку 
як суб’єкта господарювання.

Відповідно до Закону України «Про обернення майна Компартії України 
та КПрС на державну власність», а саме до ст. 1 передане на баланс Верховної 
ради України, Верховної ради Кримської АрСр та місцевих рад народних 
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депутатів майно партійних комітетів Компартії України, КПрС, у тому числі 
підприємства та організації, що належать Компартії України, її кошти, паї, 
акції, інші цінні папери та майнові права, де б вони не знаходились, оберта-
ються на загальнодержавну (республіканську) власність і власність відповід-
них адміністративно-територіальних одиниць (комунальну власність). Саме 
цим Законом, п. 2 ст. 1 було встановлено, що усе майно КПрС і майно Ком-
партії України, а також майно партійних комітетів Компартії України у місті 
Києві належить до загальнодержавної (республіканської) власності. Майно, 
передане на баланс Верховної ради Кримської АрСр, місцевих рад народних 
депутатів, крім міста Києва, є власністю адміністративно-територіальних 
одиниць (комунальною власністю).

До цього інституту належить такий господарсько-правовий елемент, як 
приватизація, що знайшов своє відображення у низці законів 1992 р.: Закон 
України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 р. № 2163-XII, 
Закон України «Про приватизаційні папери» від 06.03.1992 р. № 2173-XII, 
«Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» 
від 06.03.1992 р. № 2171-XII, Закон України «Про оренду державного та ко-
мунального майна» від 10.04.1992 р. № 2269-XII, Закон України «Про при-
ватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 р. № 2482-XII, Закон 
України «Про заставу» від 02.10.1992 р. № 2654-XII. Цей елемент у контексті 
перехідних законів 1992 р. виступав тим елементом, за допомогою якого змі-
нюється структура власності.

Третьою інноваційною трансформацією, що опосередковує перехід від 
одержавленої економіки до плюралістичних організаційно-правових форм 
ринків є інституціоналізація підприємницької діяльності та підприємства 
як ключового процесу в ринковій економіці. Законодавство, яке склалося 
у перехідний період і відповідно до якого регулюються дані процеси, скла-
дається із Закону України «Про підприємництво» від 10.09.1991 р. № 1540-
XII, Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного 
підпорядкування, розташовані на території України» від 10.09.1991 р. 
№ 1540-XII та розширення суб’єктного складу останнього відбулася за до-
помогою Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприєм-
ство» від 14.02.1992 р. № 2114-XII, Закону України «Про господарські това-
риства» від 19.09.1991 р. № 1576-XII, Закону України «Про колективне 
сільськогосподарське підприємство» від 14.02.1992 р. № 2114-XII. Прийнят-
тя Верховною радою України за єдиний часовий період цілої низки законо-
давчих актів, присвячених питанням підприємництва, по суті можна назва-
ти реформою у законодавстві, зростанням активності суб’єктів господарю-
вання, проте зміст і форма останнього були спрямовані не на подальше 
зростання економіки, а на розвиток олігархізації економіки. Головною не-
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гативною рисою підприємницького законодавства можна назвати неузго-
дженість та суперечність даних положень, наявність великої кількості про-
галин у регулюванні нових економічних відносин і водночас зайва урегу-
льованість багатьох економічних процесів, що в цілому знижували 
ефективність правового регулювання сфери господарювання [4].

Важливим інституційним утворенням періоду переходу від планового 
господарювання до ринкових відносин є створення правових основ інституту 
державного регулювання підприємницької діяльності − правових заходів за-
хисту економічної конкуренції (остання виступає як одна з головних ознак 
ринку) чи антимонопольного законодавства. До перших правових заходів 
належать такі законодавчі акти, як: Закон Української рСр «Про ціни і ціно-
утворення» від 03.12.1990 р. № 507-XII (втрата чинності 03.08.2012 р.) [5] 
встановив вихідні засади політики ціноутворення, види цін та тарифів, пере-
лік методів державного регулювання цін тощо; Закон України «Про обмежен-
ня монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприєм-
ницькій діяльності» від 18.02.1992 р. № 2132-XII (втрата чинності від 
27.02.2002 р.) [6], який визначав правові основи обмеження і попередження 
монополізму, недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 
діяльності та здійснення державного контролю за додержанням норм анти-
монопольного законодавства; Закон України «Про Антимонопольний комітет 
України» від 26.11.1993 р. № 3659-XII [7], яким визначено правове становище 
Комітету, його органів та посадових осіб.

однак із поняттям «ринкової конкуренції» межує поняття «банкрутство». 
Законодавчі основи інституту банкрутства були покладені разом з осно-
вами законодавства щодо ринкової конкуренції і були закріплені у спеціаль-
ному Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343-XII [8], де визначалося 
поняття банкрутства, його ознаки, керуючий державний орган з питань бан-
крутства, заходи щодо запобігання банкрутству боржника та інші основополож-
ні норми цього інституту. Крім того, норми, що регулюють порядок визнання 
юридичних осіб банкрутами, містяться також у Господарському процесуаль-
ному кодексі України від 06.11.1991 р. № 1798-XII. частково деякі норми ін-
ституту банкрутства містяться у Законі Української рСр «Про власність» від 
07.02.1991 р. № 697-XII (втрата чинності 20.06.2007 р.) [2], Законі України 
«Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-XII, Законі України 
«Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 № 2163-XII тощо.

У перехідний період також виник такий господарсько-правовий інститут, 
як інститут інвестиційної діяльності. Взагалі динаміка інвестиційного про-
цесу є одним із важливих факторів просування до ринкових відносин, а отже — 
і до політично відкритого суспільства. Тому відношення до інвестування, 
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особливо — комерційного та іноземного, відразу стало предметом гострої 
боротьби політичних сил. Почала формуватися державна політика щодо іно-
земних інвесторів. Крім того, необхідно було визначитися з політикою внут-
рішнього інвестування, а також з питань співвідношення внутрішнього та 
іноземного інвестування. Необхідно було зважати на упередження основної 
маси населення проти іноземців і іноземного інвестування, спотворене уяв-
лення про державний суверенітет та на складність взагалі системи інвести-
ційного ринку.

Правовою основою цього інституту на початку 90-х рр. виступили такі 
законодавчі акти, як: Закон України «Про захист іноземних інвестицій на 
Україні» від 10.09.1991 р. № 1540а-XII, Закон України «Про інвестиційну 
діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII, Закон України «Про іноземні ін-
вестиції» від 13.03.1992 р. № 2198-XII (скасування від 25.02.2000), Закон 
України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних 
(вільних) економічних зон» від 13.10.1992 р. № 2673-XII, Закон України «Про 
Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні» від 
17.12.1993 р. № 3744-XII (втрата чинності від 19.03.1996 р.). Закон України 
«Про інвестиційну діяльність» був першим нормативним актом, що визна-
чив загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльнос-
ті на території України. Закон України «Про іноземні інвестиції» від  
13 березня 1992 р. вперше регламентував процес іноземного інвестування 
в Україні. Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 p. № 55-93 
«Про режим іноземного інвестування» зупинив його дію. Це було виклика-
но тим, що цей Закон мав ряд недоліків, зокрема, в ньому не було встанов-
лено мінімального розміру та виду іноземних інвестицій, для яких встанов-
лювалися податкові пільги. За період дії цього закону, за деякими підрахун-
ками, до 42 відсотків усіх іноземних інвесторів вклали в економіку України 
менше ніж 1000 доларів, а зустрічалися спільні підприємства з іноземними 
інвестиціями у розмірі 20 дол. СшА. Таким чином, Закон України «Про 
іноземні інвестиції» надавав можливість іноземним інвесторам отримувати 
податкові пільги на території України, а також обходити податкове законо-
давство і у своїх країнах, у разі існування угод про уникнення подвійного 
оподаткування між Україною та відповідною країною. існував завуальований 
імпорт товарів під виглядом вкладів у статутні фонди спільних підприємств 
з наступною реалізацією третім особам. Виникла також потреба у диферен-
ціації пільгового режиму для інвестицій у конвертованій валюті, у формі 
майна, майнових прав, нових технологій тощо. У згаданому Декреті було 
змінено поняття підприємства з іноземними інвестиціями, до яких стали 
відносити підприємства з кваліфікаційними інвестиціями, тобто інвестиці-
ями певних мінімальних розмірів і видів.
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одним із головних елементів переходу від ринку одержавленої економі-
ки до міжнародного ринку є інститут правового забезпечення зовнішньое-
кономічної діяльності, створення якого уособлювало ліквідацію державної 
монополії на зовнішньоекономічну торгівлю. Правовою основою цього ін-
ституту виступили такі законодавчі акти, як: Закон України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-XII [9]; Закон України 
«Про міжнародні договори України» від 22.12.1993 р. № 3767-XII (втрата 
чинності 29.06.2004 р.); та в ряді не спеціалізованих законодавчих актів іс-
нують окремі норми, які регулюють деякі питання цього інституту — за-
конів України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-XII, 
«Про заставу» від 02.10.1992 р. № 2654-XII, «Про оренду державного та кому-
нального майна» від 10.04.1992 р. № 2269-XII, «Про єдиний митний тариф» 
від 05.02.1992 р. № 2097-XII тощо. основним нормативно-правовим актом, 
що регулює зовнішньоекономічну діяльність, є Закон України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність», який визначає принципи зовнішньоекономічної 
діяльності, окреслює коло її суб’єктів, називає види зовнішньоекономічної 
діяльності, закріплює основи її регулювання, передбачає встановлення спе-
ціальних правових режимів зовнішньоекономічної діяльності, містить норми 
щодо відповідальності учасників зовнішньоекономічної діяльності та захис-
ту їх прав і інтересів. Закон України «Про міжнародні договори України» 
передбачає здійснення ратифікації міжнародних договорів.

Ще одним важливим історичним фактом у зовнішньоекономічній діяль-
ності, започаткованим у кінці 1993 р., було те, що Україна розпочала процес 
вступу до СОТ, який мав своє завершення 5 лютого 2008 р. у Женеві, коли 
Президент України Віктор ющенко і Генеральний директор Світової органі-
зації торгівлі (СоТ) Паскаль Ламі підписали Протокол про вступ України до 
СоТ. інтеграція до цієї економічної структури стала довготривалим процесом 
та впровадженням інноваційної моделі у зовнішньоекономічну політику 
України і зовнішньоекономічних реформ в останній, а також прийняття важ-
ливих міжнародних угод та нормативів до національного законодавства і ре-
формація під єдині міжнародні стандарти національного права.

одним із важливих суб’єктів господарської діяльності в ринкових умовах 
як внутрішніх, так і зовнішніх, що уособлює важливий елемент відносин 
інфраструктури ринку є товарна біржа. Правове регулювання цього суб’єкта 
відбувається за Законом України «Про товарну біржу» від 10.12.1991 р. 
№ 1956-XII [10], у якому наведено визначення даного суб’єкта, його права та 
обов’язки, порядок створення та реєстрації тощо.

У перехідний період також закладаються основи такого інституту госпо-
дарсько-правового законодавства, яке регулює ринок цінних паперів. До цього 
законодавства можна віднести: Закон Верховної ради УрСр «Про цінні папе-
ри і фондову біржу» від 18.06.1991 р. № 1201-XII (втрата чинності 12.05.2006), 
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Директиву 93/6/єЕС ради європейського Співтовариства «Про адекватність 
капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ», Договір про створення 
Міжнародної фінансової корпорації (статті Угоди про створення Міжнародної 
фінансової корпорації) та Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р. 
№ 2654-XII, в яких існують норми, які регулюють цей інститут.

одним із головних суб’єктів господарського права виступає банк як кредит-
на установа та інститут банківського права. основи української банківської 
системи були покладені Законом Української рСр «Про банки і банківську ді-
яльність» 20.03.1991 р. № 872-XII (втрата чинності 17.01.2001 р.) [11]. Цим 
законодавчим актом закріплювалася класична дворівнева банківська система, 
яка складалася з Національного банку України та комерційних банків, у тому 
числі Зовнішньоекономічного банку Української рСр, ощадного банку Україн-
ської рСр, республіканських та інших комерційних банків різних форм влас-
ності. Закон охоплював не лише загальні принципи організації і діяльності 
банків, а й сукупність норм, які регулюють порядок надання фінансових 
і пов’язаних із ними послуг. Постановою Правління Національного банку від 
26 червня 1992 р. було затверджено Порядок надання ліцензій Національного 
банку України на право здійснення операцій з валютними цінностями. Фактич-
но валютний ринок було започатковано у серпні 1992 р. після створення Ва-
лютної біржі Національного банку, яку згодом, у липні 1993 р., було реформо-
вано в Українську міжбанківську валютну біржу. 19 лютого 1993 р. Кабінетом 
Міністрів України було прийнято Декрет «Про систему валютного регулюван-
ня та валютного контролю». Вказаний документ закріпив основи формування 
та функціонування валютного ринку України. У листопаді в безготівковий обіг 
було запроваджено український карбованець і Україна офіційно вийшла з гру-
пи країн, які використовували рубль як законний платіжний засіб. У вересні 
1993 р. Україна стала другою, після росії, країною СНД, яка приєдналася до 
міжнародної електронної системи банківських платежів СВіФТ [5].

останнім важливим інститутом, який започаткований у господарському пра-
ві у цей період, є інститут страхування. На початку 90-х рр. усунення моно-
полії держави і поява недержавних страхових компаній створили необхідну базу 
для організації ринкових відносин у страховій діяльності й передумови форму-
вання страхового ринку України. Перші спеціальні нормативні акти, що регла-
ментували страхування, були Постанова ради Міністрів УрСр «Про управління 
соціальним страхуванням в Українській рСр» від 11.02.1991 р. № 25 (втрата 
чинності 27.06.1998 р.) та Декрет Кабінету Міністрів України «Про страхування» 
від 10.05.1993 р. № 47-93 (втрата чинності 11.04.1996 р.). У 1993 р. створено 
державну структуру у сфері регулювання страхового ринку — Укрстрахнагляд.

Висновки. На початку 90-х рр. був покладений початок ринковим пере-
творенням у державі, а з ними й у господарському праві.
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У перехідний період від планової економіки до ринкових відносин були 
позитивні моменти — абсолютно нова соціально-економічна політика дер-
жави перетворена на ряд господарсько-правових реформ, у ході яких ство-
рені різноманітні господарсько-правові інститути, норми чи модернізовані 
старі інститути, норми під архітектуру новоствореної економічної моделі 
держави. Цей процес започаткував подальшу реконструкцію господарсько-
го законодавства у ринковому напрямі і в той же час став нормативною 
базою для підготовчого процесу систематизації господарського законодав-
ства, яка знайшла своє відображення у Господарському кодексі, що набрав 
чинності 1 січня 2004 р. А невідворотність кодифікаційних процесів була 
обумовлена та закріплена історичним минулим правового забезпечення 
сфери господарювання.
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СТАНОВЛЕНИЕ хОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА 
И ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА УКРАИНы  

НА НАЧАЛьНОМ ЭТАПЕ ЕЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

Посвящено проблеме создания и поэтапного развития хозяйственного права на 
начальном этапе формирования рыночной экономики в независимой Украине и вы-
деление главных хозяйственно-правовых институтов, сложившихся в этот период. 
Проанализированы выходные юридические положения отдельно каждого института, 
сформированного в данный период времени. Установлено путем системного анали-
за, неотвратимость процессов кодификации законодательства.

Ключевые слова: хозяйственное законодательство Украины, история развития 
хозяйственного законодательства, кодификация хозяйственного законодательства 
Украины.
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FORMATION OF THE ECONOMIC LAW  
AND THE LEGISLATION OF UKRAINE  

AT THE INITIAL STAGE OF ITS INDEPENDENCE

Problem setting. Systematization and determination of historical backgrounds of 
formation of business and legal institutions and elements in the economic law of Ukraine 
enable to forecast development of codification processes in the Ukrainian law.

Recent research and publications analysis. Significant input in the analysis of his-
torical past of economic law development has been made by representatives of the Donetsk 
school of law — v. K. Mamutov, H. L. znamenskyi, P. H. Skrypnyk, v. A. Ustymenko. 
The partial analysis of development of the economic law science during the Soviet period 
has been done by o. M. vinnyk, D. v. zadykhaylo, r. b. Prylutskyi, etc. Neverthless, the 
above mentioned scientists haven’t paid enough attention to issues of the impact of the 
Soviet economic law on the present economic and legal relations as well as on the eco-
nomic law as a whole.

Paper objective. The aim of the paper refers to analysis of the content of the law-
making activity of the state in the field of business and legal regulation at the initial stage 
of the Ukrainian market economy formation.



Господарське право

Paper objective. Market transformations in Ukraine were settled at the beginning 
of the 90th. These processes influenced both the position and the nature of the economic 
law. There is the urgent necessity to analyze phases of economic law development and 
to determine the role of the codification process in the history of the economic law in 
order to determine further core objectives of domestic economy modernization, to es-
tablish a dogmatic subject of the present economic law, and to determine prospects of 
its development.

Conclusions of the research. Economic law reconstruction for the purpose of its 
adjusting to market conditions was done during the transitional period. This process has 
become the legal basis for a preparation process of economic law systematization, which 
is reflected in the Economic Code adopted on the 1 January 2004. Inevitability of the 
codification processes was determined and appointed by the historical past of the legal 
framework of the economic field.

Short Abstract for an article
Abstract. The article is dedicated to the problem of creation and phased development 

of the economic law at the initial stage of market economy formation in the independent 
Ukraine as well as to determination of the core business and law institutions created in the 
determined period. The author has analyzed outcoming juridical statements of each insti-
tution formed during the current period of time. on the basis of the system analysis the 
author has affirmed inevitability of processes of economic law codification.

Key words: economic legislation of Ukraine, history of economic law development, 
codification of the economic law of Ukraine.
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DIRECTIONS OF THE ECONOMIC AND LEGAL POLICY 
REGARDING DEMONOPOLIZATION  

OF THE NATIONAL ECONOMY

Under conditions of the market transformation of the Ukrainian economy, an issue of 
protection of competition and putting an end to the abuse of market power by monopolistic 
entities are of considerable importance. Competition is a determinant factor of pricing and 
an incentive for development of innovative processes and, simultaneously, a mechanism 
of exclusion of inefficient business entities from the turnover. Hence, the legislator 
emphasizes the antitrust and competition policy among the main directions of the state 
economic policy. This policy is aimed at creation of an optimal competitive environment 
for the activity of business entities.

Key words: legal framework of economic competition, demonopolization of economy, 
natural monopolies, antitrust and competition policy of a state.

Problem formulation. Denationalization, privatization, demonopolization of 
the economy, and strengthening of various ownership forms are the main factors 
of creation of a market and competitive environment. A significant amount of mo-
nopolistic entities is a serious hindrance in this way. Thus, overcoming the men-
tioned hindrance requires not only measures aimed at competition development 
and restriction of monopolism, but also enforcement of public regulation mecha-
nisms oriented towards prevention of formation of new monopolies. There is a need 
to revise the legislation on protection of economic competition and to reconsider 
powers of the Antitrust Committee of Ukraine (ATCU) in this field.

© Shvydka T. I., 2015
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Analysis of recent researches and publications. An issue of legal regulation 
of economic competition, antitrust regulation, and a state competition policy are of 
particular importance and popular nowadays. H. Androshchuk, o. bezukh, v. ba-
zylevych, o. bakalinska, S. valitov, v. Heiets, b. Kvasniuk, v. Lahutin, N. Malak-
hova, N. Saniakhmetova, L. Semenova, T. Udalov, I. Shumylo, etc., do researches 
in this area.

Formulation of aims. The article goal is to determine directions of improve-
ment of the legislation on protection of economic competition with consideration 
of current conditions of the market economy and in terms of ineffectiveness of 
functioning of the valid legal mechanism.

The main material presentation. The Economic Code determines the very 
antitrust and competition policy as one of the main directions of the state eco-
nomic policy [1]. The main purpose of the modern stage of the antitrust policy in 
Ukraine is protection of an already created competitive environment and enhance-
ment of efficiency of functioning of existing competitive relations [2]. The state 
competitive policy is aimed at development of measures related to formation of 
a competitive environment, supporting and protection of fair competition, fighting 
monopolism in the economy, etc.

Carrying out radical reforms, privatization, and demonopolization have led to 
cardinal change of a situation in the field of competitive relations in Ukraine. Un-
der the new social and economic conditions, the main problem of the antitrust 
policy is not only formal elimination of monopolism, but also formation of an ef-
fective competitive environment being able to provide sustainable economic growth 
and stable enhancement of the standard of living of the population. The emphasis 
in carrying out the antitrust policy in Ukraine at the beginning of the XX century 
is shifted from overcoming and restriction of monopolism to protection of eco-
nomic competition.

The demonopolization process, which has begun since transition from the mo-
nopolized command model of the Soviet economy to the modern market model of 
the economy, is based on principles of providing a right for entrepreneurship, 
protection and supporting competition, putting an end to the abuse of market 
power, and restriction of competition and unfair competition in the entrepreneur 
activity. The demonopolization of the economy is a complex of measures, includ-
ing mandatory ones, carried out by the state, which are directed towards decrease 
of a market monopolization level.

In Ukraine the demonopolization has been introduced for the purpose of forma-
tion and development of the competitive environment, which is the basis of the 
whole market model. objects of the demonopolization are monopolized commo dity 
markets, i.e. the markets, which contains at least one monopolistic entity or which 
restrain access for new business entities; business entities, which occupies a mo-
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nopolistic position in the market and, also, state organizational entities of a mo-
nopolistic type, which are unions of state-owned companies, are generally created 
on the basis of former ministries and are vested with state powers regarding per-
forming particular functions of executive authorities (asset management, rendering 
public contracts, and centralized allocation of resources).

During the independence period there has been forming an enough specific 
situation in Ukraine. Except the state monopolies, which are built due to the ad-
ministrative state resource according to a principle of a monopolistic niche, there 
is oligarchic and monopolistic capitalism in Ukraine that creates monopolistic 
vertically integrated entities due to its closeness to the authority. In the process of 
privatization of entire property complexes of large state-owned companies, more 
than ten main dominative economic groups, which are headed by oligarchs, were 
formed [3].

Increase of property of the oligarchs was related to processes of privatization 
of the state-owned assets since 1990 s. It is worth highlighting that the mentioned 
groups allocate among themselves the main productive potential of the country, 
a significant share of its banking capital and assets in the field of services, construc-
tion, etc. The privatization of public ownership for productive assets in Ukraine led 
to formation of associated holding groups being peculiar for their social and eco-
nomic and, to a great extent, for social and political importance.

Among the indicated groups, it is worth mentioning the holding SCM with its 
main shareholder rinat Akhmetov, «Eastone» belonged to viktor Pinchuk, «Privat» 
belonged to Ihor Kolomoiskyi and Hennadii boholiubov, «Group DF» of Dmytro 
Firtash, «Ukrpominvest» of Petro Poroshenko, «іUD» of Sergii Taruta, «Finansy 
ta kredyt» of Kostiantyn zhevaho, and a set of groups being somewhat smaller 
according to the scope of concentration, e.g. «ТАS» of Serhii Tihipko, the group 
DCH of oleksandr Yaroslavskyi, etc.

The main fields of the productive activity of these groups encompass: metal-
lurgy, machine manufacturing, the fuel and energy sector, the chemical industry, 
agricultural production, and the food industry. The oligarchs occupy the high posi-
tions in this fields and don’t give an opportunity for foreign investors to enter the 
market.

D. v. zadykhailo points out that one of peculiarities of domestic concentration 
of business entities is formation of the oligopolistic structure of allocation of pro-
ductive capacities and, in some cases, monopolistic one in a set of the economic 
fields. obviously, at the expense of logistic advantages of a distribution network 
and a «regime of the greatest promotion» on the part of governmental bodies, the 
mentioned oligopolists and monopolists distort actions of market competition, 
expanding influence of the own macro-economic power on domestic consumers. 
risks related to management of whole industries of the national economy are also 
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important, because their destiny depends on a small group of persons, who make 
authoritative decisions. The very persons determine further prospects of the most 
powerful clusters and segments of the national economy and almost the entire 
economy [4].

oligarchs of all levels follow the single model of business building. It consists 
in formation of a monopoly, which suggests principally other terms. These terms 
are non-beneficial, but everyone ought to agree with them, taking into account the 
absence of alternatives.

The legislation emphasizes that occupying a monopolistic (dominative) position 
is not a violation of the law, because the violation is considered to be the abuse of 
the monopolistic position. A monopolistic (dominative) position can be legally 
occupied due to a monopolistic right for a patent, vertical integration, effective 
entrepreneurship, etc. Generally, market monopolization should be restrained. but, 
in the case of legal monopolization, the role of the ATCU should consist in prevent-
ing the abuse of the monopolistic (dominative) position, cartel conspiracies, and 
appearance of unfair competition.

The formation of the respective legislative and normative basis plays the 
important role in demonopolization. For the period after gaining independence, 
five laws on regulation of demonopolization processes were adopted, namely the 
laws «on restriction of Monopolism and Prevention of Unfair Competition», 
«on the Antitrust Committee of Ukraine», «on Protection against Unfair Com-
petition», «on Protection of Economic Competition», and «on Natural Mo-
nopolies». Moreover, several decrees were issued by the President of Ukraine 
and a set of orders of the Cabinet of Ministry of Ukraine were dedicated to 
problems of demonopolization of the economy. The Antitrust Committee of 
Ukraine developed a great number of documents regarding demonopolization of 
the economy and performed significant work aimed at providing the demonopo-
lization process [1; 5–7].

The State Program of Demonopolization of the Economy and Development of 
Competition, which was adopted in 1993, is aimed at formation and development 
of a competitive environment, which would provide efficient usage of social re-
sources, free access to the market for entrepreneurs, freedom of consumers in 
choosing commodities of large assortment, and better quality at lower prices [8].

Although the Program had contemplated carrying out all the immediate mea-
sures for reduction of a monopolization level and development of competition in 
the market, it didn’t gain desired results. Up to the present day, this issue has been 
remaining open. Thus, there is a need for adoption of a new Program being more 
adjusted to the current situation in the market. The new Program should take into 
consideration permanent dynamics of the economic development, be more ad-
justed to the present time, and take into account the modern position of the na-
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tional economy. More than 20 years have elapsed since the moment of adoption of 
the old Program of demonopolization and, undoubtedly, it is not relevant nowadays. 
openness of markets and processes of globalization and internationalization of the 
economy require others approaches to these issues.

Up to the present day, the legislation doesn’t strictly determine the status of new 
large structures of a monopolistic type. There is no adjusted antitrust control over 
their activity. These facts negatively influence development of competitive relations 
and prevention of restrictive practice of business entities.

Therefore, there is a need to improve the legislation regulating activities of the 
large monopolistic structures for the purpose of attainment of the real demonopo-
lization of the economy, but not imitation of this process [3].

The public control over adherence to the legislation on protection of economic 
competition is performed by the ATCU according to its competences. As for the 
activity of entities of natural monopolies, the control is also performed by the na-
tional commissions for regulation of natural monopolies, which are created and 
function in accordance with the Law of Ukraine «on the Natural Monopolies», and 
by governmental bodies, and bodies of local self-governance (particularly, there is 
a need to meet demands of a particular region of the country).

Enterprises of monopolized economic industries, such as electronic power en-
gineering, railway transport, communication, pipelines, ferrous and non-ferrous 
metallurgy, etc., produce more than the third part of sold industrial goods. one of 
reasons of such a position is the inappropriate legislative and normative framework 
of demonopolization processes and the necessity of significant acceleration of 
formation of such the basis.

First of all, it is worth mentioning that in order to objectively apply measures 
of monopoly regulation, it is necessary to understand the sense of monopolism. 
Existence of monopolies is peculiar burden for the economy. Since competition 
factually don’t endanger to monopolists, they can abuse their monopolistic position, 
neglecting legal and economic laws and society interests. Monopolism forms such 
economic conditions, under which certain business entities can impose own inte-
rests on other business entities and a society on the whole, ignoring their needs. 
relations occurring between monopolists and other market participators indicate: 
inequality of rights in the process of execution of productive, commercial, and 
another activity; the abuse of the monopolistic position on the part of entities, which 
are economically stronger; complexity of carrying out the activity in the market on 
the competitive principles.

The economic monopoly can be natural or man-made. The first case occurs, 
when competitive fight results in formation of the most powerful, economically 
effective, and efficient enterprises, which begins to put pressure on other market 
participators. The second case can appear as a result of actions and management of 
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governmental bodies, when they establish a peculiar legal regime or give an exclu-
sive right for carrying out any activity to a particular business entity.

obviously, insufficient legislative regulation of the monopolistic structures is 
concerned with significant concentration of economic interests in this field. It is 
very beneficial to be a monopolist. If a consumer has no choice, he has to pay any 
price for a desired service or a good. Frequently, in the fields, where monopolistic 
groups dominate, there are distinctive violations: overpricing; dictation of agree-
ment terms, which are non-beneficial for a consumer; pressing undesirable goods 
upon a consumer; decrease of quality of commodities and servicing; preventing 
access of other entrepreneurs to potentially competitive adjacent markets, etc. 
A method of establishing discriminative prices of different types is widespread 
among methods of entrepreneur behavior of the monopolists. An example is a mo-
nopoly in the air transport service market, when the only monopolist in this market 
is Ukrainian International Airlines. on account of the absence of real competition 
with other air companies, citizens have to pay high tariffs for usage of air transport. 
Such examples occur in the markets of mobile communication, etc.

Undoubtedly, regardless of a way of occurrence of the monopolistic entities in 
the market, their activity must be regulated by the state. Thus, there is an urgent 
need for revision of competencies of the ATCU bodies and expansion of their po-
wers in the area of control over concentration, etc.

Conclusion. In Ukraine the demonopolization has been initiated for the purpose 
of formation and development of a competitive environment, which is the basis of 
the whole market model.

Taking into consideration the modern position of the economic competition and 
the monopolization under market conditions, it is necessary to revise the legislation 
on regulation of the activity of large monopolistic entities for the purpose of achieve-
ment of the real demonopolization of the economy, but not for the purpose of imi-
tation of this process. Up to now, the legislation doesn’t strictly determine the 
status of new large structures of a monopolistic type. There is no adjusted antitrust 
control over their activity. These facts negatively influence development of com-
petitive relations and prevention of restrictive practice of business entities.

Since the Program of Demonopolization of the Economy, which was adopted 
in 1993, haven’t yield the desired outcome and it is irrelevant, there is a need to 
enforce a new contemporary legal doctrine (a strategy, a concept, a doctrine, a pro-
gram), which would take into account stable dynamics of the economic develop-
ment, be more adjusted to the present days, and take into account the modern posi-
tion of the national economy on the whole. Its main aims and prior directions require 
improvement, development, and practical application according to needs of social 
development.
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It is worth revising the competencies of the ATCU bodies and the national com-
missions for regulation of natural monopolies. In some cases, it is necessary to 
expand competencies of these bodies and to give additional opportunities in the 
area of monopolism regulation, concentration, opposition to oligarchism, and sup-
porting a normal position of competition in the market.
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НАПРАВЛЕНИЯ хОЗЯЙСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ  
ПО ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛьНОЙ ЭКОНОМИКИ

В условиях рыночной трансформации экономики Украины вопросы защиты 
конкуренции, предотвращения злоупотребления рыночной властью монополистиче-
ских структур являются особенно актуальными. Конкуренция является определяю-
щим фактором упорядочения цен и стимулом для развития инновационных про-
цессов и одновременно механизмом вытеснения из хозяйственного оборота неэф-
фективных субъектов хозяйствования. именно поэтому законодатель выделяет 
среди основных направлений экономической политики государства антимонопольно-
конкурентную политику, направленную на создание оптимальной конкурентной 
среды деятельности субъектов хозяйствования.

Т. І. ШВИДКА
кандидат юридичних наук, асистент кафедри господарського права Національ-

ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків

НАПРЯМИ ГОСПОДАРСьКО-ПРАВОВОї ПОЛІТИКИ  
щОДО ДЕМОНОПОЛІЗАЦІї НАЦІОНАЛьНОї ЕКОНОМІКИ

Постановка проблеми. роздержавлення, приватизація, демонополізація еконо-
міки, утвердження різних форм власності є головною умовою створення ринково-
конкурентного середовища. Серйозною перешкодою на цьому шляху є значна кіль-
кість монопольних утворень. Тому для подолання зазначеної перешкоди необхідні 
не лише цілеспрямовані заходи на розвиток конкуренції та обмеження монополізму, 
але й введення в дію механізмів державного регулювання, спрямованих на запобі-
гання створенню нових монополій. існує необхідність ревізії законодавства про за-
хист економічної конкуренції та перегляду повноважень Антимонопольного коміте-
ту України в цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового регулювання 
економічної конкуренціїї, антимонопольного регулювання та конкурентної політики 
держави є досить актуальним і популярним сьогодні. Дослідженнями в цій сфері 
займаються такі вчені, як Г. Андрощук, о. безух, В. базилевич, о. бакалінська, 
С. Валітов, В. Геєць, б. Кваснюк, В. Лагутін, Н. Малахова, Н. Саніахметова, Л. Се-
менова, Т. Удалов, I. шумило та ін.
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Формулювання цілей. Мета статті — визначити напрями удосконалення зако-
нодавства про захист економічної конкуренції з урахуванням сучасних умов ринко-
вої економіки та неефективності функціонування чинного правового механізму.

Виклад основного матеріалу. В Україні демонополізацію було запроваджено 
з метою формування і розвитку конкурентного середовища, що є основою ринкової 
моделі. об’єктами демонополізації є монополізовані товарні ринки, на яких діє 
хоча б одне монопольне утворення або на які обмежується доступ нових суб’єктів 
господарювання; суб’єкти господарювання, що посідають монопольне становище 
на ринку, а також державні організаційні структури монопольного типу, якими 
є об’єднання державних підприємств, створені на основі колишніх міністерств 
і наділені державними повноваженнями щодо здійснення окремих функцій вико-
навчої влади.

В Україні, крім державних монополій, які побудовані завдяки адміністративному 
державному ресурсу за принципом монопольних ніш, сформувався олігархічно-мо-
нополістичний капіталізм, який завдяки своїй близькості до влади створює моно-
польні вертикально інтегровані структури.

Висновки. В Україні існує необхідність перегляду законодавства, що регулює ді-
яльність великих монополістичних структур, з метою досягнення реальної демонопо-
лізації економіки. Дотепер у законодавстві чітко не визначено статус нових великих 
структур монополістичного типу, не налагоджено антимонопольний конт роль за їхньою 
діяльністю, що негативно позначається на розвитку конкурентних відносин.

існує необхідність прийняття нової сучасної правової доктрини (стратегії, кон-
цепції, доктрини, програми), яка б враховувала постійну динаміку економічного 
розвитку, була більш пристосована до сьогодення та враховувала б сучасний стан 
національної економіки. Важливим є перегляд компетенції органів Антимонополь-
ного комітету України та національних комісій з питань регулювання природних 
монополій.

Коротка анотація
В умовах ринкової трансформації економіки України питання захисту конкурен-

ції, недопущення зловживання ринковою владою монополістичних структур є особ-
ливо актуальним. Конкуренція є визначальним фактором упорядкування цін та 
стимулом для розвитку інноваційних процесів і одночасно механізмом витіснення 
з господарського обороту неефективних суб’єктів господарювання. Саме тому за-
конодавець виділяє серед основних напрямів економічної політики держави анти-
монопольно-конкурентну політику, яка спрямована на створення оптимального 
конкурентного середовища діяльності суб’єктів господарювання.

Ключові слова: правове забезпечення економічної конкуренції, демонополізація 
економіки, природні монополії, антимонопольно-конкурентна політика держави.
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ПРОбЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОї СИСТЕМАТИЗАЦІї 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСьКИх ПОВНОВАЖЕНь 

МУНІЦИПАЛьНИх ОРГАНІВ

Стаття присвячена організаційно-господарським повноваженням органів місце-
вого самоврядування, їх розподілу відповідно до їх функцій, завдань, процедури 
реалізації та гарантій у сфері господарювання. особливу увагу було приділено пи-
танню законодавчої систематизації повноважень муніципальних органів. Запропо-
новано розширення тексту Господарського кодексу України в частині організаційно-
господарських повноважень органів місцевого самоврядування та доповнення За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Ключові слова: органи місцевого самоврядування; організаційно-господарські 
повноваження; законодавче забезпечення; законодавча систематизація.

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу Укра-
їни (далі — ГК України) органи місцевого самоврядування є суб’єктом, наді-
леним господарською компетенцією в процесі управління господарською 
діяльністю. разом з тим для ефективної взаємодії господарського законодав-
ства з муніципальним має бути чіткий розподіл повноважень органів місце-
вого самоврядування у Законі України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» відповідно до їх функціонального призначення, завдання та категорії 
господарських відносин. Також функції органів місцевого самоврядування та 
їх організаційно-господарські повноваження, як уявляється, повинні бути за-
фіксовані й у ГК України в більш детальному форматі для створення ефек-
тивного та розгалуженого правового механізму їх реалізації.
© Возна В. о., 2015
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання органів місцевого 
самоврядування у сфері господарювання та їх організаційно-господарських 
механізмів досліджували такі науковці: о. П. Віхров, і. М. Кравець, р. А. Джа-
браілов, о. М. Вінник, В. А. Устименко та інші, але належної уваги не було 
приділено проблемам законодавчої систематизації організаційно-господар-
ських повноважень зазначених вище органів.

Формулювання цілей. З’ясування кола необхідних законотворчих заходів 
підвищення ефективності участі органів місцевого самоврядування в госпо-
дарських правовідносинах шляхом внесення відповідних доповнень до тексту 
Господарського кодексу України та муніципального законодавства України.

Виклад основного матеріалу. Держава, тримаючи курс на децентраліза-
цію публічної влади, передбачає необхідність інтенсивного розвитку муніци-
пального та господарського законодавства, зокрема в контексті точної, деталь-
ної і юридично коректної систематизації організаційно-господарських повно-
важень цих органів у сфері господарювання.

Слід відзначити, що під систематизацією у літературі вважається діяльність 
компетентних державних органів та уповноважених організацій з упорядку-
вання і вдосконалення чинних нормативно-правових актів, зведення їх у єди-
ну внутрішньо узгоджену систему, також можна сказати, що це постійна 
форма розвитку й упорядкування чинної правової системи, вона здійснюєть-
ся з метою встановлення й усунення прогалин, суперечностей у чинному 
законодавстві, внесення в нього корективів та підвищення ефективності за-
конодавства. Видами систематизації є: інкорпорація, консолідація та кодифі-
кація. У свою чергу інкорпорація передбачає об’єднання нормативно-правових 
актів без зміни їх змісту у збірники у хронологічному, алфавітному, предмет-
ному чи іншому порядку. В процесі консолідації кілька актів об’єднуються 
в новому документі, правотворчим органом створюється новий нормативно-
правовий акт, який повністю замінює попередні; усі нормативні положення 
раніше прийнятих актів об’єднуються в ньому без змін, хоча, як правило, 
здійснюється їх редакційна правка: усуваються суперечності, повтори тощо. 
і, нарешті, кодифікація — вид систематизації законодавства, який передбачає 
змістовну переробку (усунення розбіжностей і суперечностей, скасування 
застарілих норм) нормативно-правових актів, що мають спільний предмет 
і метод правового регулювання та створення нового систематизованого нор-
мативно-правового акта.

Що стосується господарського законодавства, то в цілому його кодифіка-
ція у вигляді Господарського кодексу України відбулася 16 січня 2003 р. 
оскільки систематизація передбачає встановлення та усунення прогалин 
у законодавстві, необхідно зазначити, що не всі прогалини є подоланими 
у тексті Господарського кодексу України, як і у Законі України «Про місцеве 
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самоврядування в Україні» щодо організаційно-господарських повноважень 
органів місцевого самоврядування. Тому систематизація передбачає усунення 
таких прогалин у господарському законодавстві шляхом виділення та фіксації 
у Господарському кодексі України повноважень органів місцевого самовря-
дування відповідно до типізації господарських відносин, яка передбачається 
ст. 3 Господарського кодексу України. Але щоб виділити та розмежувати саме 
до якого виду господарських відносин слід віднести повноваження муніци-
пальних органів у сфері господарювання, треба з’ясувати правову природу 
організаційно-господарських та господарсько-виробничих правовідносин, 
оскільки деякі повноваження мають елементи й організаційно-господарських, 
і господарсько-виробничих відносин.

Слід відмітити, що суб’єкти господарювання та інші учасники відносин 
у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановленого 
правового господарського порядку, додержуючись вимог чинного законодав-
ства. Таким чином, законодавець у ст. 5 ГК України зазначає, що правовий 
господарський порядок в Україні формується на основі оптимального поєд-
нання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господа-
рювання та державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи 
з конституційної вимоги відповідальності держави перед людиною за свою 
діяльність та визначення України як суверенної і незалежної, демократичної, 
соціальної, правової держави.

рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
з фінансових питань, що виникають у процесі формування та контролю ви-
конання бюджетів усіх рівнів, а також з адміністративних та інших відносин 
управління, крім організаційно-господарських, у яких орган державної влади 
або орган місцевого самоврядування є суб’єктом, наділеним господарською 
компетенцією, приймаються від імені цього органу і в межах його владних 
повноважень.

Господарська компетенція органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування реалізується від імені відповідної державної чи комунальної 
установи. оскільки, згідно з положенням ст. 19 Конституції України, безпо-
середня участь держави, органів державної влади та органів місцевого само-
врядування у господарській діяльності може здійснюватися лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами 
України [1].

отже, ст. 2 ГК України наголошує, що органи місцевого самоврядування 
є учасниками у сфері господарювання. Але в той же час ст. 8 ГК України 
вказує, що держава, органи державної влади та органи місцевого самовря-
дування не є суб’єктами господарювання [2]. однак муніципальні органи 
виступають як суб’єкт господарювання виключно у випадках, передбачених 
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законодавством, але обмежуватись такими випадками є законодавчо неко-
ректним та ст. 3 ГК України зазначає, що органи місцевого самоврядування 
є суб’єктом організаційно-господарських повноважень, тому статус органів 
місцевого самоврядування, закріплений у Господарському кодексі України, 
є дуже дискусійним. Як уявляється, аналіз господарської діяльності органів 
місцевого самоврядування дозволяє зробити висновки, що муніципальні 
органи виступають як механізм акумуляції коштів територіальної громади, 
складають численні договори оренди, концесії, громадських перевезень та 
інші договори, пов’язані з використанням об’єктів комунального майна, 
укладаються на засадах рівності сторін, на конкурсній основі та на конку-
рентних засадах. В такому режимі здійснюється і закупівля об’єктів кому-
нального майна та інші закупівлі за кошти місцевого бюджету, що робить 
ці відносини за цілою низкою ознак подібними до господарсько-виробничих 
відносин. Підсумовуючи зазначене вище, вважаємо, що органи місцевого 
самоврядування за змістом своєї діяльності є активним учасником госпо-
дарських відносин.

Господарський кодекс України містить посилання на Закон України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» — це є складна ієрархічна система 
суб’єктів. Як уявляється, складно визначити повною мірою суб’єктний склад 
організаційно-господарських повноважень у рамках господарської діяльнос-
ті органів місцевого самоврядування без деталізації суб’єктного складу таких 
правовідносин. Таким чином, господарська діяльність органів місцевого само-
врядування, зокрема, в організаційно-господарських відносинах, визначена 
у ГК України конспективно та не систематизовано. Тому необхідно система-
тизувати і функції, і організаційно-господарські, і господарсько-виробничі 
повноваження органів місцевого самоврядування у сфері господарювання та 
детальніше зафіксувати коло суб’єктів, які беруть участь в організаційно-гос-
подарських відносинах з боку органів місцевого самоврядування у Господар-
ському кодексі України.

отже, на основі викладеного вище виникає досить цікаве та складне пи-
тання щодо коректності визначення статусу органів місцевого самоврядуван-
ня в Господарському кодексі України, адже муніципальні органи у сфері 
господарювання мають і елементи комерційної діяльності, тож можуть здій-
снювати господарську діяльність у статусі комерційного суб’єкта господарю-
вання. На нашу думку, доречно було б визнати органи місцевого самовряду-
вання особливим суб’єктом господарської діяльності.

Утім, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» навпаки 
визначає широке коло повноважень органів місцевого самоврядування, але 
законодавча техніка їх визначення не враховує напрацьований сучасний гос-
подарсько-правовий термінологічний апарат, а також не відповідає системно-
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му характеру типізації господарських правовідносин. разом з тим така типі-
зація, що закріплена у ст. 3 ГК України, передбачає їх розподіл на:

1) організаційно-господарські відносини:
– засновницькі та інвестиційні повноваження, зокрема щодо права засно-

вувати господарські товариства та комунальні унітарні підприємства;
– нормотворчі повноваження, зокрема щодо господарської компетенції 

органів місцевого саморегулювання у Статуті територіальної громади, а також 
численні підзаконні нормативно-правові акти, що реалізують оренду (конце-
сію), тощо;

– владні повноваження в сфері державного регулювання та управління, 
які стосуються надання пільг, видача дозволів на розміщення зовнішньої ре-
клами, ціноутворення тощо;

– владні повноваження у сфері регулювання діяльності об’єктів комуналь-
ної власності.

2) господарсько-виробничі відносини:
– повноваження щодо реалізації прав використання комунального майна, 

зокрема у відносинах:
а) використання природних ресурсів;
б) державно-приватного партнерства;
в) оренди майна (рухомого та нерухомого);
г) передачі об’єктів у концесію;
д) здійснення закупівель необхідних товарів за кошти місцевих бюджетів 

та ін.
У той же час зазначеним повноваженням органів місцевого самовряду-

вання в економічній сфері в Законі України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» присвячено цілу низку статей, наприклад ст. 28 «Повноваження 
у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та об-
ліку», ст. 28 «Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін» [3]. Так, на-
звана компетенція розподілена між сільськими, селищними та міськими 
радами, головами цих рад, а також виконавчими органами сільських, селищ-
них та міських рад. Проте розподілу повноважень відповідно до групи ор-
ганізаційно-господарських повноважень, господарсько-виробничих та ре-
гулюючих закон не містить.

Тому вважаємо, що ці повноваження можна диференціювати і в більш 
детальному форматі:

– здійснення органами місцевого самоврядування організаційно-господар-
ських повноважень щодо регулювання господарської діяльності;

– відносин з питань організаційно-засновницького характеру щодо ство-
рення органами місцевого самоврядування господарських товариств, а також 
здійснення корпоратизації комунальних унітарних підприємств;
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– відносин з питань містобудування, оскільки місцеве самоврядування 
забезпечує створення повноцінного життєвого середовища, яке включає про-
гнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та 
інше використання територій, проектування, будівництво об’єктів містобуду-
вання, спорудження інших об’єктів, реконструкцію історичних населених 
пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та 
реабілітацію об’єктів культурної спадщини, створення інженерної та тран-
спортної інфраструктури;

– відносин з питань виконання державних програм економічного та со-
ціального розвитку;

– відносин з бюджетно-фінансових питань та ціноутворення;
– господарських правовідносин з питань оренди земельних ділянок, на 

яких розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, установ і організа-
цій державної або комунальної власності та оренди рухомого та нерухомого 
майна, що знаходиться у державній та комунальній власності, оскільки орга-
ни місцевого самоврядування виступають як орендодавці;

– відносин з питань концесії комунального майна концесієдавцем, в яких 
виступають органи місцевого самоврядування, відповідно до Закону України 
«Про концесії» [4];

– комплексних господарських правовідносин державно-приватного парт-
нерства, в яких однією із сторін згідно з відповідним законодавством можуть 
бути органи місцевого самоврядування.

отже, постає питання: чи може бути ефективним та дієвим правовий ме-
ханізм взаємодії господарського законодавства з муніципальним при здійснен-
ні господарської діяльності за наявності прогалин у цих галузях законодав-
ства? Авжеж ні, тому Господарський кодекс України та Закон України «Про 
місцеве самоврядування» потребують удосконалення шляхом конвергенції 
доктринального та техніко-законодавчого інструментів.

Висновки. На цьому етапі розвитку сучасного законодавства досить сут-
тєвою є проблема оптимізації використання понять, категорій, правових за-
собів та правових форм міждисциплінарного значення, зокрема для муніци-
пального та господарського законодавства. Проаналізувавши положення 
чинного Господарського кодексу України та Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», вважаємо, що для ефективного правового меха-
нізму взаємодії двох галузей національного законодавства — господарського 
та муніципального, необхідно внести пропозиції щодо цілої низки доповнень 
до тексту Господарського кодексу України, визнати органи місцевого само-
врядування не тільки учасниками, але й особливим суб’єктом господарської 
діяльності, зважаючи на систематичність укладення договорів оренди, кон-
цесії тощо. отже, діяльність таких органів потребує здійснення внутрішньої 
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нормативної систематизації в межах окремого інституту господарсько-право-
вого забезпечення — «органи місцевого самоврядування як суб’єкти госпо-
дарських правовідносин». В цьому сенсі у ГК України, як уявляється, має бути 
визначено, по-перше, коло відповідних суб’єктів та учасників організаційно-
господарських повноважень, по-друге, засоби та форми державного (кому-
нального) регулювання господарської діяльності, по-третє, договірна 
правосуб’єктність названих органів тощо. У свою чергу, на основі положень 
ст. 19 Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» виникає необхідність у детальній систематизації повноважень і 
процедур реалізації органами місцевого самоврядування власної господарської 
компетенції. В цьому контексті, можливо, доцільно повернутись до ідеї ство-
рення проекту Муніципального кодексу України.
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ПРОбЛЕМы ЗАКОНОДАТЕЛьНОЙ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-хОЗЯЙСТВЕННых ПОЛНОМОЧИЙ 

МУНИЦИПАЛьНых ОРГАНОВ

Статья посвящена организационно-хозяйственным полномочиям органов мест-
ного самоуправления в соответствии с их функциями, задачами, процедурами реа-
лизации и гарантиями в сфере хозяйствования. особое внимание было уделено во-
просу законодательной систематизации полномочий муниципальных органов. 
Предложено расширение текста Хозяйственного кодекса Украины по организацион-
но-хозяйственным полномочиям органов местного самоуправления.

Ключевые слова: органы местного самоуправления; организационно-хозяйствен-
ные полномочия; законодательное обеспечение; законодательная систематизация.

V. О. VOZNA
PhD. Student of the Economic Law Department, Yaroslav Mudryi National Law Uni-

versity, Kharkiv

ISSUES OF LEGISLATIVE SYSTEMATIZATION  
OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC POWERS BELONGED  

TO MUNICIPAL AUTHORITIES

Problem setting. Effective interaction between the economic legislation and the mu-
nicipal one is provided due to strict division of powers of local self-governing bodies ac-
cording to their functionality, tasks, and a category of economic relations.

Recent research and publications analysis. Issues of local self-governing bodies in 
the field of the economy and their organizational and economic mechanisms have been 
examined by o. P. vikhrov, I. M. Kravets, r. A. Dzhabrailov, o. M. vinnyk, v. A. Usty-
menko, etc. However, issues of legislative systematization of organizational and eco-
nomic powers of the mentioned bodies haven’t been sufficiently researched.

Paper objective. The paper objective is to indicate a set of necessary lawmaking 
measures aimed at enhancement of efficiency of participation of local self-governing bod-
ies in economic legal relations.
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Paper main body. It is hard to entirely determine a list of entities vested with organ-
izational and economic powers within the economic activity of local self-governing bodies, 
not taking into account a list of entities of such legal relations. The economic activity of 
local self-governing bodies, particularly in the process of organizational and economic 
relations, is determined in the Economic code of Ukraine superficially and disorderly.

Conclusions of the research. There is a need to suggest recommendations on a set of 
amendments to a text of the Economic Code of Ukraine and to recognize the local self-
governing bodies not only as participators, but also as peculiar entities of economic activ-
ities in order to form an effective legal mechanism of interaction between two branches of 
the national legislation — the economic and the municipal ones. Activities of such bodies 
require internal normative systematization within a particular institution of the economic 
and legal framework, which is called «a body of local self-governing as an entity of eco-
nomic legal relations». In this context the Economic Code of Ukraine should determine: 
firstly, the scope of respective entities and participators of organizational and economic 
powers; secondly, measures and forms of public (municipal) regulation of the economic 
activity; thirdly, contractual legal personality of the mentioned bodies, etc. There is a need 
for detail systematization of powers and procedures of implementation of own economic 
competencies by the local self-governing authorities. It is expedient to pay attention to an 
idea of creation of a project of the Municipal Code of Ukraine.

Short Abstract for an article
Abstract. The article is dedicated to organizational and economic powers of the local 

self-governing bodies, division of powers according to their functions, purposes, procedures 
of realization, and guarantees in the economic field. The author has paid special attention 
to an issue of legislative systematization of powers of municipal bodies.

Key words: local self-governing bodies; organizational and economic powers; legisla-
tive framework; legislative systematization.
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ПОРУКА ЯК СПОСІб ЗАбЕЗПЕЧЕННЯ  
ВИКОНАННЯ КРЕДИТНИх ЗОбОВ’ЯЗАНь: 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

розглянуто правовий аспект застосування поруки як окремого способу забезпе-
чення виконання зобов’язань, визначено характерні ознаки поруки. обґрунтовано 
позицію щодо необхідності більш коректного законодавчого закріплення правовід-
носин поруки. окремо акцентується увага на необхідності залучення поручителя до 
виконання порушених зобов’язань з метою зменшення негативних юридичних на-
слідків як для боржника і поручителя, так і для кредитора. Проведено аналіз законо-
давства щодо припинення поруки внаслідок збільшення обсягу відповідальності 
поручителя, на який поручитель не надавав свою згоду.

Ключові слова: порука, договір поруки, відповідальність поручителя, припи-
нення поруки.

Постановка проблеми. ринкові умови господарювання тісно пов’язані 
із кредитними правовідносинами. Надання кредитів банківськими устано-
вами обумовлюється реальною потребою у необхідних та зручних способах 
забезпечення виконання договірних зобов’язань. Серед способів забезпе-
чення виконання господарських зобов’язань та кредитних зобов’язань, зо-
крема, окреме місце посідає порука. Незважаючи на те, що договори по-
руки мають похідний характер від основного зобов’язання і весь тягар 
відповідальності перед кредитором лягає на плечі основного боржника, на 
практиці досить часто саме поручитель виконує зобов’язання основного 

© Карасава о. П., 2015



203

Господарське право

боржника. Питання відповідальності поручителя, на перший погляд, досить 
детально врегульовані, однак із практичної точки зору в законодавстві та 
в конкретних банківських договорах поруки є певні недоліки, які тлумачать-
ся судами по-різному, що відтерміновує у часі можливість кредитору отри-
мати матеріальні блага як від основного боржника, так і від іншого солідар-
ного боржника — поручителя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідно відмітити, що до-
слідженню поруки як способу забезпечення зобов’язань приділяли увагу такі 
науковці, як Д. М. Гриджук, і. Й. Пучковська, і. А. Лавріненко, о. В. Михаль-
нюк, М. Андріанов, Л. шимон та ін. однак питанню визначення поруки, ролі 
поручителя у питанні зменшення негативних юридичних наслідків як для 
солідарних боржників, так і для кредитора у разі порушення зобов’язання 
приділяється недостатньо уваги. Крім того, питання припинення поруки вна-
слідок збільшення обсягу відповідальності поручителя, на який поручитель 
не надавав своєї згоди, має важливе практичне значення, якому також у юри-
дичній науці не надано належної правової оцінки.

Формулювання цілей. Метою статті є визначення характерних ознак по-
руки, узагальнення та дослідження актуальних питань застосування поруки, 
а також визначення ролі поручителя в питаннях відповідальності солідарних 
боржників перед кредитором. Для цього в роботі надається визначення право-
відносинам поруки, акцентовано увагу на нерівному правовому становищі 
поручителя як солідарного боржника, а також розглядається питання припи-
нення поруки через призму справедливості як однієї із загальних засад ци-
вільного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Сучасний інститут поруки знаходить своє 
втілення ще у працях римських мислителів, які відображали стан юридичної 
думки Стародавнього риму. Визначення поруки містяться в тому числі і в 
інситуціях Гая та інституціях юстиніана. На відміну від таких способів за-
безпечення виконання договірних зобов’язань, як штрафна стипуляція, за-
става та завдаток, — порука (яка виражалась у трьох формах — sponsio, 
fideopromissio, fideiussio та об’єднувалась поняттям adpromisso) була найбільш 
врегульованим способом забезпечення виконання зобов’язань.

В основі стипуляції adpromisso лежали дві угоди різного правового зна-
чення: основна та додаткова. основна угода укладалася між кредитором та 
головним боржником, за якою кредитор мав право вимагати від боржника 
певні майнові блага. Додаткова угода укладалася між кредитором та додатко-
вим боржником і мала на меті забезпечити задоволення інтересів кредитора 
у випадку нездатності основного боржника виконати зобов’язання, а також 
недостатності майна для самостійної відповідальності.
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інститут поруки знайшов своє відображення і в сучасному законодавстві 
України. Правовідносини поруки роками перевірялися суспільними відноси-
нами, удосконалювалися, втілювалися у законодавчих актах. Крім того, по-
рука не є новим інститутом цивільного та господарського права. однак іс-
нують певні теоретичні та практичні проблеми, що стосуються визначення 
поруки, правовому становищу поручителя при порушенні боржником своїх 
зобов’язань, а також деяких підстав припинення поруки.

Цивільний кодекс України у ст. 553 визначає, що за договором поруки по-
ручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого 
обов’язку.

На нашу думку, Цивільний кодекс України не зовсім коректно визначає 
поняття поруки, що підтверджується такими аргументами.

По-перше, при визначенні будь-якого поняття, явища чи предмета визна-
чення повинно надаватися за допомогою інших загальновідомих категорій, 
відмінних від самого поняття, яке розкривається. Натомість у ст. 553 ЦК 
України суть поруки визначається через слово «поручається».

По-друге, обов’язки боржника, які випливають із цивільно-правових та 
господарсько-правових правочинів, в юридичній науці називаються 
зобов’язаннями. Договір поруки має похідний характер від основного 
зобов’язання, тобто витікає із зобов’язальних правовідносин, а тому доціль-
ніше було б зазначити, що поручитель відповідає перед кредитором боржни-
ка за виконання ним своїх зобов’язань, а не обов’язків.

По-третє, фраза «поручитель поручається» не розкриває суті поруки, яка 
у свою чергу полягає у зобов’язанні поручителя відповідати за зобов’язаннями 
боржника в основному зобов’язанні у разі його порушення.

По-четверте, аналіз чинного законодавства інших країн, де надається ви-
значення правовідносинам поруки, підтверджують зазначені вище доводи 
щодо некоректності визначення поруки, що міститься у ст. 553 Цивільного 
кодексу України.

Так, відповідно до ст. 361 Цивільного кодексу російської Федерації (мовою 
оригіналу) «По договору поручительства поручитель обязывается перед кре-
дитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 
полностью или в части». Аналогічне визначення міститься і в ст. 341 Цивіль-
ного кодексу республіки білорусь.

Стаття 330 Цивільного кодексу республіки Казахстан визначає поруку 
таким чином: «В силу поручительства поручитель обязуется перед кредито-
ром другого лица (должника) отвечать за исполнение обязательства этого лица 
полностью или частично субсидиарно».

Цивільний кодекс Киргизької республіки у ст. 343 зазначає, що: «По до-
говору поручительства (гарантии) поручитель (гарант) обязывается перед 
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кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 
полностью или частично солидарно с должником».

Параграф 765 Німецького цивільного уложення визначає, що за договором 
поруки поручитель зобов’язується перед кредитором третьої особи відповіда-
ти за виконання останньою свого зобов’язання.

У статті 2011 Цивільного кодексу Франції зазначено, що той, хто стає 
поручителем за зобов’язанням, бере на себе відповідальність перед креди-
тором за виконання цього зобов’язання боржника, якщо сам боржник його 
не виконає.

Зазначені вище законодавчо закріплені норми права інших країн дають, 
на нашу думку, більш точну та зрозумілу сутність поруки.

Для того щоб максимально чітко надати визначення правовідносинам по-
руки, необхідно визначитися з характерними ознаками, які притаманні цьому 
способу забезпечення виконання зобов’язань.

Серед характерних ознак поруки слід виділити такі:
1. Правовідносини поруки мають похідний характер від основного 

зобов’язання. Недійсність основного зобов’язання тягне за собою недійсність 
правочину щодо його забезпечення.

2. Сторонами у правовідносинах поруки є кредитор за основним 
зобов’язанням, боржник за основним зобов’язанням та поручитель.

3. Порука виникає на підставі договору. Правочин щодо забезпечення ви-
конання зобов’язання вчиняється у письмовій формі. Правочин щодо забез-
печення виконання зобов’язання, вчинений із недодержанням письмової 
форми, є нікчемним (ст. 547 ЦК України).

4. У правовідносинах, що можуть забезпечуватися порукою, боржник 
самостійно повинен виконувати свої зобов’язання на умовах, встановлених 
основним зобов’язанням. Кредитор основного боржника може пред’явити 
свої вимоги до поручителя тоді, коли основний боржник порушить свої 
зобов’язання. Пред’явлення вимоги до поручителя є правом кредитора. Тіль-
ки при пред’явленні вимоги до поручителя останній зобов’язаний виконати 
зобов’язання основного боржника перед кредитором.

5. У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, 
боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. 
Ця ознака встановлює відмінність поруки від інших способів забезпечення 
зобов’язання.

6. Параграф 3 гл. 49 Цивільного кодексу України, який регулює правовід-
носини поруки як способу забезпечення виконання зобов’язань, дає можли-
вість сторонам (кредитору, боржнику та поручителю) досягти домовленості 
щодо меж відповідальності поручителя. Це, зокрема, стосується і обсягу 
відповідальності, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 553 ЦК України порукою 
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може забезпечуватися виконання зобов’язання частково або у повному об-
сязі. Крім того, сторони мають право домовитися і щодо додаткової відпові-
дальності поручителя. У разі порушення боржником зобов’язання, забезпе-
ченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як 
солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову 
(субсидіарну) відповідальність поручителя (ч. 1 ст. 554 ЦК України). Новелою 
у Цивільному кодексі України є також ст. 558 ЦК України, де передбачено, що 
поручитель має право на оплату послуг, наданих ним боржникові. отже, ци-
вільне законодавство дає можливість сторонам у правовідносинах поруки 
домовитися про межі відповідальності поручителя.

Аналіз зазначених вище характерних ознак поруки дозволяє визначити 
правовідносини поруки таким чином: «За договором поруки поручитель 
зобов’язується, на умовах, встановлених у договорі поруки, відповідати перед 
кредитором іншого боржника за виконання останнім своїх зобов’язань, якщо 
боржник самостійно не виконає їх».

На нашу думку, таке визначення правовідносин поруки більш чітко роз-
криває суть поруки, а тому виникає необхідність запропонувати внести від-
повідні зміни до ст. 553 Цивільного кодексу України.

Серед цивілістів, які досліджували правовідносини поруки, часто виникає 
питання щодо визначення правового становища поручителя як солідарного 
боржника при порушенні договірних зобов’язань основним боржником. Це 
питання чітко пов’язане з обсягом відповідальності поручителя.

Вважаємо, що законодавець досить чітко визначився із обсягом відповідаль-
ності поручителя. Так, у ч. 2 ст. 554 ЦК України зазначено, що поручитель 
відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату 
основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не 
встановлено договором поруки. Тобто відповідальність поручителя полягає 
у сплаті основного боргу, процентів, неустойки та відшкодування збитків, спри-
чинених кредитору. Крім того, вищезазначеною статтею передбачається, що 
сторони можуть досягти згоди щодо обсягу відповідальності поручителя.

З одного боку, договір поруки може максимально захистити кредитора від 
імовірної можливості порушення боржником своїх зобов’язань за основним 
зобов’язанням, однак, з другого боку, чинне законодавство обмежує права 
поручителя щодо можливості зменшити негативні наслідки для солідарних 
боржників у зв’язку з порушенням зобов’язання.

Як уже зазначалося вище, боржник за основним зобов’язанням може само-
стійно та належним чином виконати свої обов’язки, встановлені у договорі із 
кредитором. У такому випадку питання відповідальності поручителя взагалі 
не порушується і правовідносини поруки припиняються у зв’язку з належним 
виконанням боржником своїх зобов’язань за договором із кредитором. Проте 
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нерідко боржник не може виконати своїх зобов’язань, що тягне за собою на-
самперед нарахування штрафних санкцій у вигляді неустойки.

Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, 
пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати креди-
торові у разі порушення боржником зобов’язання. штрафом є неустойка, що 
обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного 
зобов’язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми не-
своєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення 
виконання.

Правовідносини поруки належать до особистих способів забезпечення 
виконання зобов’язань. Для прикладу, в кредитних договорах строк виконан-
ня зобов’язань може розтягнутися на кілька десятків років. При належному 
виконанні боржником своїх зобов’язань за таким договором поручителю про 
існування поруки нічого не нагадує.

Так склалося у нашому суспільстві, що порука, як правило, надається 
пов’язаними із основним боржником особами, це можуть бути близькі родичі, 
друзі, засновники юридичної особи, якщо зобов’язання оформляється на юри-
дичну особу. більше того, складно навіть уявити собі ситуацію, коли поручи-
телем виступає особа, яка жодним чином не пов’язана із особою боржника.

Про настання негативних наслідків невиконання основним боржником 
своїх зобов’язань поручитель дізнається часто не від боржника, а із вимоги 
або позовної заяви кредитора, які надійшли до поручителя.

Відповідно до ст. 554 Цивільного кодексу України у разі порушення борж-
ником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповіда-
ють перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не 
встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, 
включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування 
збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

За змістом ч. 1 ст. 554 Цивільного кодексу України поручитель стає щонай-
менше солідарним боржником, тобто відповідає в тому ж обсязі, що й основ-
ний боржник, або несе субсидіарну (додаткову) відповідальність, якщо це 
передбачено договором поруки.

Порушення зобов’язань боржником може бути викликано як суб’єктивними, 
так і об’єктивними причинами. Серед суб’єктивних причин порушення 
зобов’язань можна виділити звичайне небажання божника виконувати 
зобов’язання належним чином за наявності можливості у боржника виконати 
таке зобов’язання без порушень прав кредитора. Серед об’єктивних причин 
порушення зобов’язань боржником є відсутність у боржника можливості 
самостійно і вчасно виконати свої зобов’язання.
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Крім того, до обсягу відповідальності поручителя входить також і необ-
хідність відшкодувати збитки, спричинені невиконанням основним боржником 
своїх зобов’язань за договором.

Відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України особа, якій завдано збитків 
у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. 
Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошко-
дженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для від-
новлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла 
б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене 
(упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором 
або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Ні основному боржнику, ні поручителю, як правило, при укладенні договору 
поруки невідомо, у якому розмірі кредитору можуть бути спричинені збитки, 
оскільки збитки можуть бути як реальні, так і у вигляді упущеної вигоди. Мож-
ливі збитки можуть бути пов’язані з іншою господарською діяльністю кредитора, 
про яку останній не зобов’язаний інформувати ні боржника, ні поручителя.

Таким чином, при укладенні договору поруки поручитель зобов’язується 
перед кредитором відповідати за такий обсяг відповідальності, який може 
перевищувати або значно перевищувати розмір самого основного зобов’язання.

Крім того, збитки, спричинені кредитору за місяць-другий прострочення 
виконання зобов’язань боржником, та збитки за більш тривалий строк можуть 
відрізнятися між собою у розмірі, а поручитель зобов’язаний виконати пре-
тензії кредитора тільки після пред’явлення до нього відповідної вимоги.

отже, поручитель може стати заручником ситуації, за якої розмір неустой-
ки та збитків щоденно та щомісячно збільшуються, а претензії до поручителя 
так і не пред’являються, а пред’являються лише тоді, коли розмір збитків 
кредитора стане значно більшим.

Відповідно до ст. 555 Цивільного кодексу України у разі одержання ви-
моги кредитора поручитель зобов’язаний повідомити про це боржника, а в 
разі пред’явлення до нього позову — подати клопотання про залучення борж-
ника до участі у справі. Якщо поручитель не повідомить боржника про ви-
могу кредитора і сам виконає зобов’язання, боржник має право висунути 
проти вимоги поручителя всі заперечення, які він мав проти вимоги кредито-
ра. Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора заперечення, які 
міг би висунути сам боржник, за умови, що ці заперечення не пов’язані з осо-
бою боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, 
якщо боржник відмовився від них або визнав свій борг.

Аналіз положень зазначеної вище статті свідчить про те, що відповідаль-
ність поручителя повною мірою залежить від реалізації кредитором свого 
права на пред’явлення вимоги до поручителя.
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Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України порука 
припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. 
У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо креди-
тор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного 
зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного 
зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення ви-
моги, порука припиняється, якщо кредитор не пред’явить позову до поручи-
теля протягом одного року від дня укладення договору поруки.

отже, законодавець надає кредитору право до шести місяців не пред’являти 
вимогу до поручителя. Натомість неустойка нараховується за кожен день про-
строчення виконання зобов’язань, а розмір збитків, спричинених за строк до 
6 місяців кредитору, може бути значно більшим, ніж розмір збитків за менш 
короткий строк.

Цивільне законодавство встановлює один із фундаментальних принципів 
зобов’язального права про те, що зобов’язання має бути виконане належним 
чином, на умовах, встановлених у договорі.

У трьохсторонніх правовідносинах поруки саме кредитор є тією особою, 
яка максимально зацікавлена в належному виконанні божником та/чи пору-
чителем своїх зобов’язань перед кредитором.

Поручитель стає солідарним боржником кредитора з першого ж дня по-
рушення основним боржником своїх зобов’язань, однак знаходиться порів-
няно з основним боржником у нерівному становищі.

За наявності порушення зобов’язання боржник та кредитор знають про це 
з першого дня порушення зобов’язання. однак чинне законодавство не 
зобов’язує ні кредитора, ні основного боржника повідомляти поручителя про 
наявність порушення зобов’язання.

Натомість саме поручитель може виступити «третейським суддею» між 
кредитором і боржником для відновлення порушених прав кредитора та 
зменшення обсягу відповідальності як основного боржника, так і самого 
поручителя.

На нашу думку, потрібно на законодавчому рівні зобов’язати саме креди-
тора в максимально можливий короткий строк повідомляти поручителя про 
наявність порушення зобов’язання з боку боржника.

У такому випадку поручитель може активно вплинути на вирішення си-
туації, не доводячи до збільшення розміру штрафних санкцій чи збитків 
кредитора.

Серед способів впливу поручителя можна виділити й реструктуризацію 
боргу, за якою поручитель надасть поруку за новим реструктуризованим 
зобов’язанням; переведенням боргу на іншу особу; виконання обов’язку 
боржника третьою стороною, в тому числі поручителем тощо.
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Наявність інформації у поручителя про порушення зобов’язання боржником 
починає стимулювати поручителя до активних дій, оскільки усі негативні на-
слідки порушення зобов’язання можуть зачепити майнові права поручителя.

Повідомлення поручителя про порушення зобов’язання боржником є ло-
гічним положенням, оскільки в силу ч. 1 ст. 543 Цивільного кодексу України 
у разі солідарного обов’язку боржників (солідарних боржників) кредитор має 
право вимагати виконання обов’язку частково або в повному обсязі як від усіх 
боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Таким чином, поручитель як солідарний боржник повинен знати про іс-
нування можливості пред’явлення до нього вимоги чи позову, оскільки со-
лідарним боржником поручитель стає тільки за наявності порушення вико-
нання зобов’язання.

У зв’язку з викладеним питання стягнення з поручителя таких видів від-
повідальності, як неустойка та збитки, необхідно ставити в пряму залежність 
від обов’язку кредитора проінформувати поручителя про наявність порушен-
ня виконання зобов’язань основним кредитором.

Таке ствердження логічно погоджується з положеннями ст. 226 Господар-
ського кодексу України, відповідно до якої учасник господарських відносин, 
який вчинив господарське правопорушення, зобов’язаний вжити необхідних 
заходів щодо запобігання збиткам у господарській сфері інших учасників 
господарських відносин або щодо зменшення їх розміру, а у разі якщо збитків 
завдано іншим суб’єктам, — зобов’язаний відшкодувати на вимогу цих 
суб’єктів збитки у добровільному порядку в повному обсязі, якщо законом 
або договором сторін не передбачено відшкодування збитків в іншому обсязі.

отримавши повідомлення про наявність порушення зобов’язання, пору-
читель зобов’язаний вживати необхідних заходів щодо запобігання збиткам 
у господарській сфері інших учасників господарських відносин або щодо 
зменшення їх розміру.

Таким чином, вважаємо, що на законодавчому рівні необхідно зобов’язати 
кредитора негайно повідомляти поручителя про наявність порушення 
зобов’язань з боку основного боржника, щоб поручитель своєю активною 
поведінкою вживав необхідних заходів для зменшення негативних наслідків 
порушення зобов’язання, а не займав пасивну роль та очікував пред’явлення 
до себе відповідної вимоги з боку кредитора.

З іншого боку, якщо після повідомлення поручителя про наявність пору-
шення зобов’язання з боку основного боржника поручитель не вживатиме 
заходів щодо зменшення негативних наслідків такого порушення, тоді у кре-
дитора є усі передумови для солідарного стягнення як з основного боржника, 
так і з поручителя основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування 
збитків, якщо це передбачено договором поруки.
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окремо хотілося б акцентувати увагу на ч. 1 ст. 559 Цивільного кодексу 
України, відповідно до якої порука припиняється з припиненням забезпече-
ного нею зобов’язання, а також у разі зміни зобов’язання без згоди поручи-
теля, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Порука має похідний характер від основного зобов’язання і положення 
Цивільного кодексу України про те, що порука припиняється з припиненням 
забезпеченого нею зобов’язання, є цілком логічним. однак погодитися з тим 
положенням, що порука повністю припиняється у разі зміни зобов’язання без 
згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності, 
вважаємо неможливим.

Порука є способом забезпечення виконання зобов’язань. При укладенні 
договору поруки поручитель зобов’язується відповідати перед кредитором 
боржника за певний обсяг відповідальності. Укладаючи договір поруки у кре-
дитора з’являється додатковий боржник, який у випадку порушення 
зобов’язань основним боржником може відповідати як солідарно, так і само-
стійно за порушене зобов’язання.

Законодавець не дає визначення поняттю «збільшення обсягу відпові-
дальності поручителя», однак судова практика в численних рішеннях суду, 
особ ливо в кредитних правовідносинах, зазначає, що збільшення обсягу 
відповідальності поручителя полягає у збільшенні відсоткової ставки, яка 
нараховується на кредитні кошти, збільшення термінів погашення заборго-
ваності тощо.

Повне припинення поруки у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, 
внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності, на нашу думку, є не 
зовсім справедливим з посиланням на такі доводи.

Нерідко банківські установи з метою позасудового вирішення питань щодо 
погашення боржником заборгованості за кредитним договором домовляють-
ся з боржником про реструктуризацію боргу, яка полягає у збільшенні строків 
погашення заборгованості, внаслідок чого щомісячне кредитне навантаження 
на боржника зменшується. Це стосується й інших зобов’язань, не пов’язаних 
із кредитними правовідносинами. реструктуризація боргу, як правило, оформ-
люється додатковою угодою до основного договору, що не суперечить вимо-
гам цивільного законодавства.

Укладення додаткової угоди до договору поруки при реструктуризації до-
говірних зобов’язань обумовлене тим, що підписання угоди пов’язане із 
вільним волевиявленням поручителя та іншими вимогами, встановленими 
ст. 203 ЦК України, на вчинення цього юридичного факту.

Порука є способом забезпечення виконання зобов’язань. і укладаючи до-
говір поруки обсяг відповідальності поручителя чітко зазначений. Своїм під-
писом у договорі поруки поручитель дає згоду відповідати за порушення 
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боржником своїх зобов’язань. Повне припинення поруки у разі зміни 
зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його 
відповідальності, суперечить самій суті поруки як способу забезпечення ви-
конання зобов’язань.

обсяг відповідальності поручителя обумовлений обсягом відповідальнос-
ті основного боржника. У випадку збільшення обсягу відповідальності борж-
ника перед кредитором цей обсяг відповідальності складається із тієї відпо-
відальності, за який поручився поручитель, та з додаткової відповідальності, 
яку взяв на себе боржник, уклавши додаткову угоду до основного зобов’язання.

Крім того, укладаючи правочин із боржником, який забезпечується дого-
вором поруки, кредитор аналізує в тому числі платоспроможність поручите-
ля, а також можливість поручителя самостійно виконати той обсяг відпові-
дальності, за який він поручився.

На нашу думку, правильним було б звільнити поручителя тільки від того 
обсягу додаткової відповідальності, на який поручитель не надавав своєї згоди.

Забезпечення виконання зобов’язань за договором є гарантією кредитора 
захиститися від можливості невиконання боржником своїх зобов’язань, на-
томість ч. 1 ст. 559 ЦК України безпідставно позбавляє кредитора можливос-
ті отримати задоволення своїх вимог не тільки на збільшений обсяг відпові-
дальності боржника, а також на той, за який поручитель поручився.

За таких обставин, вважаємо, що положення Цивільного кодексу України 
про те, що у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого 
збільшується обсяг його відповідальності, суперечить не тільки суті поруки 
як способу забезпечення виконання зобов’язань, а й загальним засадам ци-
вільного законодавства, якими відповідно до ст. 3 ЦК України є справедли-
вість, добросовісність та розумність.

Висновки. Слід констатувати, що відносини поруки знайшли своє відо-
браження в нормах цивільного законодавства як окремого способу забезпе-
чення виконання зобов’язань. разом з тим визначення поруки, зазначене 
в Цивільному кодексі України, не повністю відповідає суті правовідносинам 
поруки. Саме тому автор статті пропонує внести зміни до ст. 553 Цивільного 
кодексу України та викласти її в такій редакції: «За договором поруки пору-
читель зобов’язується, на умовах, встановлених у договорі поруки, відповіда-
ти перед кредитором іншого боржника за виконання останнім своїх зобов’язань, 
якщо боржник самостійно не виконає їх».

Зростаюче значення інституту поруки в зобов’язальних правовідносинах 
вимагає чіткого та справедливого визначення ролі поручителя в питанні змен-
шення негативних правових наслідків порушення зобов’язання з метою за-
хисту прав як поручителя, боржника, так і кредитора, зобов’язання перед яким 
забезпечуються порукою.
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На підставі проведеного дослідження можна стверджувати, що пара-
граф 3 гл. 49 Цивільного кодексу України потребує подальшого вдоскона-
лення, а тому подальше проведення досліджень у цьому напрямі вважаємо 
доцільним.
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ПОРУЧИТЕЛьСТВО КАК СПОСОб ОбЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНых ОбЯЗАТЕЛьСТВ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТы

рассматривается правовой аспект применения поручительства как отдельного 
способа обеспечения выполнения обязательств, определены характерные признаки 
поручительства. обоснована позиция относительно необходимости более корректно-
го законодательного закрепления правоотношений поручительства. отдельно акцен-
тируется внимание на необходимости привлечения поручителя к выполнению нару-
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шенных обязательств с целью уменьшения негативных юридических последствий как 
для должника и поручителя, так и для кредитора. Проводится анализ законодательства 
относительно прекращения поручительства в результате увеличения объема ответствен-
ности поручителя, на который поручитель не давал своего согласия.

Ключевые слова: поручительство, договор поручительства, ответственность 
поручителя, прекращение поручительства.
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A GUARANTEE AS A WAY OF ENFORCEMENT  
OF CREDIT OBLIGATIONS:  

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS

Problem setting. At first sight, an issue of guarantor responsibility is thoroughly 
regulated. However, the applied activity enables to indicate certain disadvantages in the 
legislation and particular banking agreements.

Recent research and publications analysis. A guarantee as a way of obligation en-
forcement has been examined by D. Hrydzhuk, I. Puchkovska, I. Lavrinenko, o. Mykhal-
niuk, M. Andrianov, L. Shymon, etc. Nevertheless, issues of defining a guarantee and 
determination of the guarantor role in the process of reduction of negative legal conse-
quences for solidary debtors as well as creditors in case of breaking an agreement have 
been not considerably considered.

Paper objective. The article objective is to determine distinctive characteristics of 
a guarantee.

Paper objective. According to terms determined in a guarantee agreement, a guarantor 
pledges to be accountable to a creditor for enforcement of debtor’s obligations, whether the 
latter does not enforce them on debtor’s own. Such a definition of legal relationships of 
a guarantee precisely detects the guarantee sense. Thus, there is a need to amend the article 
553 of the Civil Code of Ukraine. on legislative level there is a need to oblige a creditor to 
immediately inform a guarantor about breaking obligations by the main debtor.

According to the article 3 of the Civil Code of Ukraine, justice, conscientiousness, and 
comprehension are the basic principles of the civil legislation. The Civil Code of Ukraine 
states that a debtor can change obligations without consent of a guarantor. Such a case 
results in increase of guarantor’s responsibility. Therefore, this assertion contradicts the 
guarantee sense as well as the basic principles of the civil legislation.

Conclusions of the research. The article 553 of the Civil Code of Ukraine is required 
to be amended in such a way: «According to terms determined in a guarantee agreement, 
a guarantor pledges to be accountable to a creditor for enforcement of debtor’s obligations, 
whether the latter does not enforce them on debtor’s own».
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Short Abstract for an article
Abstract. Increasing importance of the guarantee institution in the context of binding 

legal relationships requires precise and fair determination of the guarantor role regarding 
an issue of reduction of negative legal consequences of breaking an obligation aimed at 
protection of rights of a creditor as well as a guarantor and a debtor, whose obligations are 
guaranteed. The author has considered a legal aspect of a guarantee as a way to enforce 
obligations. The author has determined distinctive characteristics of a guarantee. The ar-
ticle substantiates a view regarding necessity of more precise legislative confirmation of 
legal relationships of a guarantee. The author analyzes the legislation on ceasing a guar-
antee on account of increase of a responsibility amount, which was not approved by 
a guarantee.

Key words: guarantee, guarantee agreement, guarantor responsibility, ceasing 
a guarantee.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАїНИ  
ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ:  

ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ

Стаття присвячена: теоретико-правовому дослідженню систематизації законо-
давства в галузі залізничного транспорту; аналізу наявної нормативно-правової бази 
сучасного законодавства України з питань діяльності залізничного транспорту.

Ключові слова: систематизація законодавства, кодифікація господарського за-
конодавства, залізничний транспорт, законодавство про залізничний транспорт.

Постановка проблеми. Специфіка транспорту як самостійної галузі 
матеріального виробництва полягає у тому, що ним не створюються мате-
ріальні об’єкти, а забезпечується переміщення їх у просторі і, як наслідок, 
поєднання усіх галузей суспільного виробництва в єдину цілісну систему. 
Ефективне функціонування транспорту, в тому числі і залізничного, без 
перебільшення, є однією з найважливіших галузей національної економіки, 
необхідною умовою її стабілізації, задоволення потреб суспільного вироб-
ництва та населення у перевезеннях, розвитку зовнішньоекономічної ді-
яльності та захисту економічних інтересів України.

Для забезпечення поставлених перед транспортом завдань, він має діяти 
«як єдиний і узгоджений комплекс, являти собою єдину цілісну систему» [1]. 
А це можливо лише за наявності узгодженої бази нормативно-правових актів 
та ефективного управління транспортною галуззю з боку держави. Тому 
створення якісного правового фундаменту для залізничного транспорту Укра-
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їни дозволить поліпшити транспортне обслуговування, забезпечити більш 
надійне, стійке функціонування галузі, що буде надійною основою економіч-
ного реформування країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі аспекти процесу ко-
дифікації законодавства знайшли відображення у наукових працях таких 
провідних правознавців, як С. С. Алексєєв, В. М. баранов, С. Н. братусь, 
В. К. Грищук, о. Ф. Скакун, В. С. Смородинський, Г. Г. шмельова, В. В. Ку-
дрявцева та ін.

Формулювання цілей. Мета статті полягає в напрацюванні правових по-
зицій систематизації сучасного законодавства про залізничних транспорт. 
Виділення основної (базової) частини правового регулювання, що виконує 
функцію уніфікатора, аналіз чинних норм законодавства для подальшого вдо-
сконалення нормативно-правової бази, що визначає порядок організації про-
цесу перевезень залізничним транспортом.

Виклад основного матеріалу. Залізничний транспорт України є однією 
із небагатьох природних державних монополій у структурі ринкового госпо-
дарства України, що зумовлює необхідність збереження централізованого 
державного регулювання його виробничої діяльності. об’єктивними чинни-
ками, що спричиняють необхідність такого регулювання, є: виконання тран-
спортом соціальних функцій, а також віднесення залізниць до державного 
сектору економіки.

Залізничний транспорт є універсальним видом транспорту для перевезень 
усі видів вантажів. Він відрізняється високою провізною спроможністю, що 
робить його особливо ефективним при масових перевезеннях вантажів на 
великі і середні відстані. Це пояснюється поширеністю залізничного тран-
спорту, його можливостями обслуговувати виробничі галузі господарства, 
а також задовольняти потреби населення в перевезеннях [2].

На залізничному транспорті України склалася чітка система транспортно-
го законодавства. Правова система залізниць України певним чином унікаль-
на. Як система вона почала формуватися майже півтора століття тому. Слід 
зазначити, що коли на зміну царизму прийшов пролетарський лад і зруйнував 
усе, що стосувалося засад російської імперії, стосовно залізничного законо-
давства була збережена послідовність. Насамперед це пояснюється тим, що 
залізничний транспорт завжди являв собою державну монополію, у зв’язку 
з чим була не потрібна націоналізація. Значна кількість нині чинних на за-
лізницях України нормативних документів містить норми, що вперше 
з’явилися ще в період російської імперії. Це стосується багатьох положень 
Статуту залізниць, Правил перевезень, Правил технічної експлуатації та де-
яких інших документів [2].
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Аналізуючи наявну нормативно-правову базу сучасного законодавства 
України з питань діяльності залізничного транспорту, можна виділити такі 
групи нормативно-правових актів за юридичною силою:

– нормативно-правові акти Верховної ради України — це закони України 
«Про транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про перевезення небез-
печних вантажів», «Про особливості утворення публічного акціонерного 
товариства залізничного транспорту загального користування» та ін., які ви-
значають основні правові, економічні та організаційні засади діяльності за-
лізничного транспорту загального користування, його роль в економіці і со-
ціальній сфері України, регламентують його відносини з органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, іншими видами транспорту, па-
сажирами, відправниками та одержувачами вантажів, багажу, вантажобагажу 
і пошти з урахуванням специфіки функціонування цього виду транспорту як 
єдиного виробничо-технологічного комплексу;

– нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України — це постанови 
«Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом», «Про 
затвердження Статуту залізниць України», «Про затвердження Положення 
про Державну адміністрацію залізничного транспорту України», «Про утво-
рення публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” та ін., що 
визначають обов’язки, права і відповідальність залізниць, підприємств, орга-
нізацій, установ і громадян, які користуються залізничним транспортом, 
а також порядок укладання договорів, організацію та основні умови переве-
зення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти, основні положен-
ня експлуатації залізничних під’їзних колій тощо;

– нормативно-правові акти Президента України — це указ «Про Положен-
ня про Міністерство інфраструктури України», який визначає Міністерство 
інфраструктури України центральним органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, регламен-
тує основні завдання та організацію діяльності міністерства;

– міжнародні угоди з іншими державами та міжнародно-правові акти, 
ратифіковані та визнані Україною — це Конвенція про міжнародні залізничні 
перевезення, Угода про міжнародне залізничне вантажне сповіщення, Угода 
про міжнародне пасажирське сповіщення, Угода про спільне використання 
вантажних вагонів і контейнерів та ін., які є обов’язковими для України, як 
країни-члена, що приєдналася до Конвенції, угод та ратифікувала їх. Вони 
врегульовують умови укладення та виконання договору перевезення, відпо-
відальності залізниць, оплати провізних платежів, взаєморозрахунків, тарифів 
та ін., а також умови перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу, що 
виникають при здійсненні міжнародних перевезень;
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– нормативно-правові акти Міністерства інфраструктури України (ло-
кальне законодавство) — це здебільшого накази міністерства про затвер-
дження правил, тарифів, порядків, положень, інструкцій, серед яких накази 
«Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів та багажу залізнич-
ним транспортом у міжнародному сполученні Схід-Захід», «Про затверджен-
ня Тарифів на перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти 
залізничним транспортом України», «Про затвердження Правил користу-
вання вагонами і контейнерами», «Про затвердження Правил реєстрації та 
експлуатації власних вантажних вагонів», «Про затвердження Правил пере-
везення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспор-
том України», «Про затвердження Положення про систему управління без-
пекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту 
України», «Про затвердження інструкції з улаштування та експлуатації за-
лізничних переїздів» та ін., які містять основні положення щодо організації 
діяльності залізниць з питань перевезення вантажу, пасажирів, вантажоба-
гажу, тощо.

Також, на нашу думку, слід виділити в окрему групу — розпорядчі акти 
керівництва залізниць — накази, розпорядження, вказівки (внутрішні до-
кументи), що приймаються для організації безпосередньої діяльності в ме-
жах залізниць. Вони не є нормативно-правовими актами у розумінні цього 
поняття, тобто офіційним письмовим документом, прийнятим уповноваже-
ним на це суб’єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та 
за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання 
суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований ха-
рактер і розрахований на неодноразове застосування, але для працівників 
залізниці вони мають обов’язковий характер, встановлюють певні норми та 
правила щодо організації діяльності, як у цілому, так і окремо в процесі 
перевезень.

отже, законодавство про залізничний транспорт складається з великого 
масиву взаємопов’язаних між собою нормативно-правових актів різної юри-
дичної сили, що регулюють дані відносини. однак така розгалужена система 
не завжди дозволяє ефективно використовувати вказані норми. Тобто кількіс-
ні параметри прийняття законів та інших нормативно-правових актів у за-
лізничній галузі ще не свідчить про належну якість та ефективність регулю-
вання таких відносин.

Слід зазначити, що залізничний транспорт має свої специфічні організа-
ційно-технологічні і фінансово-економічні особливості, що випливають із: 
єдності мережі залізничних колій; необхідності централізованого управлін-
ня рухом поїздів; наявності внутрішньосітьових розрахункових цін та ін. Ці 
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особливості зумовлюють об’єктивну доцільність збереження централізова-
ного державного регулювання виробничої діяльності всього залізничного 
комплексу.

На нашу думку, одним із ефективних шляхів удосконалення транспортно-
го законодавства, в тому числі і того, що регулює залізничну галузь, полягає 
у приведенні нормативних актів у єдину впорядковану систему, тобто систе-
матизація. основним завданням якої є забезпечення уніфікації національного 
законодавства — його приведення до єдиної системи шляхом усунення роз-
біжностей і надання одноманітності правовому регулюванню подібних або 
близьких видів суспільних відносин.

Систематизація нормативно-правових актів необхідна перш за все для 
ведення обліку розвитку законодавства і здійснення контролю над ним, для 
забезпечення узгодженості та взаємозалежності різних його частин. Цей 
процес є важливою умовою правильного з’ясування і застосування норм 
права державними органами, він сприяє розумінню законодавства як єди-
ного цілого.

В юридичній науці та на практиці під нею, як правило, розуміють діяль-
ність, спрямовану на удосконалення законодавства та його упорядкування. 
Систематизація — означає приводити в систему, розташовувати у визначено-
му порядку, встановлювати визначену послідовність [3].

Слід зазначити, що систематизація нормативно-правових актів здійсню-
ється на підставі певної системи принципів — обов’язкових вимог до цього 
виду юридичної діяльності. До таких принципів належать повнота, доціль-
ність, оперативність, безперервність, професіоналізм здійснення та ін. Їх 
реалізація дозволяє суб’єктам систематизації досягти її мети — приведення 
нормативно-правових актів у впорядковану систему.

У сучасній юридичній практиці використовуються чотири способи систе-
матизації, які полягають у такому:

– перший — у зібранні, фіксуванні в логічній послідовності, зберіганні та 
підтриманні нормативно-правових актів в актуальному стані — облік;

– другий — в об’єднанні нормативно-правових актів у збірники і зібрання 
за спільними ознаками — інкорпорація;

– третій — в об’єднанні декількох нормативно-правових актів, що регу-
люють певний вид однакових суспільних відносин, у єдиний нормативно-
правовий акт без перероблення їх змісту — консолідація;

– четвертий — у створенні нового кодифікованого нормативно-правового 
акта шляхом суттєвого перероблення змісту чинних нормативно-правових 
актів однієї галузі (підгалузі, інституту) законодавства — кодифікація.

Перші два способи здійснюються поза процесом нормотворення, а остан-
ні два — у його межах [4].
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Процес систематизації законодавства у залізничній галузі має здійснюва-
тись на засадах єдиного господарського механізму, що сформувався за по-
передніх соціально-економічних і політико-правових умов, і розглядатися як 
один із засобів підвищення ефективності правового регулювання відносин, 
що виникають у залізничній галузі, як новий етап у розвитку законодавства 
про транспорт, який повинен ґрунтуватися на методологічних принципах на-
уковості, системності, функціональності.

Актуальність питання систематизації нормативно-правових актів у заліз-
ничній галузі на цьому етапі зумовлюється:

– необхідністю забезпечення реального верховенства закону у регулюван-
ні правовідносин, пов’язаних з транспортом (проаналізувавши стан чинного 
законодавства можна зробити висновок, що кількість законів є невеликою 
часткою усього масиву нормативно-правових актів, левову ж частку його 
складають підзаконні нормативно-правові акти);

– приведенням правових норм транспортної галузі, в тому числі і заліз-
ничного транспорту, нашої держави відповідно до вимог законодавства єв-
ропейського Союзу (для функціонування транспортної галузі це питання 
є одним із тих, які потребують першочергового вирішення, що зумовлено 
будівництвом та експлуатацією міжнародних транспортних коридорів, які 
проходять через територію України);

– усуненням прогалин, колізій та суперечностей у чинних правових нормах;
– широким запровадженням ринкових відносин на транспорті.
Тому у транспортній галузі, в тому числі і у залізничній, найдоцільніше, 

на нашу думку, здійснювати систематизацію у формі кодифікації, яка являє 
собою особливу змістовну форму систематизації законодавства. Вона здій-
снюється шляхом перероблення та зведення правових норм, що містяться 
в різних актах, у логічно узгоджений нормативно-правовий акт, котрий сис-
темно і вичерпно регулює певну сферу суспільних відносин, як правило, на 
галузевому рівні.

Кодифікація — це найбільш складана і досконала форма систематизації 
законодавства, що має правотворчий характер. Кодифікація має виражену 
правотворчу природу, адже для цього процесу притаманні більшість ознак 
правотворчої практики [5].

Невпорядкованість законодавства призводить до неефективності право-
вого простору в країні. Метою кодифікації є стабілізація законодавства, яка 
виявляється у закріпленні у кодифікованому акті, як результаті кодифікації, 
лише стабільних норм, розрахованих на достатньо тривалий період часу.

єдиний кодифікований акт дозволить упорядкувати нормативно-правовий 
масив, усунути неявні суперечності, уніфікувати правовий категоріальний 
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апарат, забезпечити єдність термінологічно-мовного оформлення законодавчих 
актів, а також удосконалити національне законодавство та привести його 
у відповідність до міжнародних стандартів. Здійснення систематизації зако-
нодавства в залізничній сфері шляхом кодифікації дозволить визначити й за-
безпечити весь спектр правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних 
з організацією та здійсненням процесу перевезення.

На думку В. В. Кудрявцевої, кодифікація не тільки сприяє посиленню за-
конодавства, створенню чіткої системи нормативних актів, що базуються на 
науковому фундаменті та забезпечують оптимальну координованість між 
діючими нормами, вона також дозволяє вирішити два взаємопов’язані завдан-
ня — удосконалення як змісту, так і форми законодавства [6].

Слід звернути увагу, що саме кодифікація, як один із способів системати-
зації та форма розвитку законодавства, стає пріоритетним напрямом законо-
давчої політики і законотворчої діяльності в Україні за останні роки незалеж-
ності. Про це свідчить прийняття на новій нормативній базі цілої низки ко-
дексів у тих галузях законодавства, що вже були раніше кодифіковані за часів 
радянського періоду: Цивільний кодекс України, Кримінальний процесуальний 
кодекс України, Господарський кодекс України та ін.

Висновки. Кодифікація законодавства у залізничній сфері дозволить 
забезпечити системне правове регулювання відносин, що виникають у про-
цесі планування та організації перевезень пасажирів, вантажу, вантажоба-
гажу та пошти, а також відносини, пов’язані з фінансовим, правовим забез-
печенням, управлінням та контролем за перевізним процесом.

Це можливо під час аналізу існуючої нормативно-правової бази законо-
давства про залізничний транспорт для виділення базової частини правових 
норм, що охоплюють ключові інтереси і потреби суб’єктів та учасників тран-
спортної діяльності, визначають концепцію державної політики та державно-
го регулювання у сфері залізничного транспорту.

Заповнення прогалин та колізій нормами, що відбивають вимоги суспіль-
ства, наблизить створення досконалої моделі правової держави та ефектив-
ного регулювання правом більшості процесів людського життя в умовах 
сьогодення, тому розроблення та прийняття Кодексу залізничного транспор-
ту України в цих умовах є радикальним засобом підвищення якості право-
вого регулювання відповідних суспільних відносин.

Цілісна система нормативно-правового матеріалу, що відбиває відносини 
в залізничній сфері, повинна, на нашу думку, передбачати дворівневу систему 
законодавчого регулювання, що має включати в себе такі об’єкти, як: по-
перше, основні засади організації перевізного процесу, що можуть бути за-
кріплені та врегульовані в процесі систематизації відповідного законодавства 
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України шляхом розробки та прийняття Кодексу залізничного транспорту 
України; по-друге, деталізація, встановлення та регулювання тарифної полі-
тики, визначення її особливостей — у відповідних підзаконних нормативно-
правових актах. Звідси структура законодавства у залізничній сфері:

1) створення Кодексу залізничного транспорту України;
2) створення додаткових підзаконних актів щодо встановлення тарифів 

відповідно до напрямів та видів перевезення залізничним транспортом.
Крім того, такий Кодекс повинен бути розроблений з урахуванням Кон-

цепції Державної програми реформування залізничного транспорту, схва-
леної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 651-р, 
для подальших ринкових перетворень на залізничному транспорті, налаго-
дженню більш тісного міжнародного економічного співробітництва та під-
вищення конкурентоспроможності українських залізниць на ринку тран-
спортних послуг.

Тобто предметом Кодексу залізничного транспорту України повинні бути 
господарські відносини, що виникають у процесі функціонування залізнич-
ного транспорту між учасниками перевізного процесу, шляхи врегулювання 
конфліктних ситуацій і відповідальність залізниць, вантажовідправників, 
вантажоодержувачів і пасажирів.
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Статья посвящена: теоретико-правовому исследованию систематизации законо-
дательства в области железнодорожного транспорта; анализу имеющейся норматив-
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SYSTEMATIZATION OF THE RAIL  
TRANSPORT LEGISLATION OF UKRAINE:  

FORMULATION OF THE PROBLEM

Problem setting. Efficient functioning of transport in general and the rail transport 
in particular is a necessary condition of national economy stabilization, satisfaction of 
needs of public production and population in transportation, external economic activity 
development, and protection of Ukrainian economic interests.

Recent research and publications analysis. Certain points of codification process of 
legislation were disclosed in scientific papers of the leading lawyers such as S. S. Aleksiev, 
v. M. baranov, S. N. bratus, v. K. Hryshchuk, o. F. Skakun, v. S. Smorodynskyi, 
H. H. Shmelova, v. v. Kudriavtseva, etc.

Paper objective. The objective of the article refers to development of legal positions 
of systematization of the modern rail transport legislation.

Paper main body. The process of legislation systematization in the field of rail 
transport should be performed on the basis of a unified business mechanism, which 
was built under the previous social, economic, political and legal conditions. A process 
of legislation systematization should be considered as one of the means of improve-
ment of legal regulation efficiency of relations, which occur in the rail transport sector, 
as well as a new phase in development of transport legal acts based on methodological 
principles of scientific quality, systematic nature, and functionality.

It is worth mentioning that the codification itself as one of the ways of systematization 
and the form of legislation development has become prior direction of a legislative policy 
and a law making process in Ukraine for the last years of independence.

Conclusions of the research. Ani system of legal and normative material, which 
reflects relations in the rail transport sector, in my opinion, should be built as a two-
level system of legislative regulation and include several objects. Firstly, the main 
principles of transportation process organizing, which can be approved and adjusted 
in the process of the systematization of legal acts of Ukraine through development 
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and approval of the rail Transport Code of Ukraine. Secondly, detailing, implemen-
tation, and regulation of the tariff policy and determination of its peculiarities in 
related legal acts.

Short Abstract for an article
Abstract. The article is dedicated to theoretical and practical research of system-

atization of the rail transport legislation, as well as to analysis of the present Ukrai-
nian legislative basis in the field of rail transport.

Key words: legislation systematization, codification of business legislation, rail 
transport, rail transport legislation.
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РОЛь ПРАВОВИх ЗАСОбІВ У ЗАбЕЗПЕЧЕННІ  
СВОбОДИ КОМЕРЦІЙНОї ДІЯЛьНОСТІ

Досліджується роль правових засобів щодо забезпечення свободи комерційної 
діяльності. Проаналізовано поняття «правові засоби» як інструменти та процеси 
у юридичній літературі. розглянуто співвідношення правових засобів до регулю ючого 
впливу держави на господарську діяльність та свободу комерційної діяльності.

Ключові слова: правові засоби, регулюючий вплив держави, свобода комерцій-
ного господарювання.

Постановка проблеми. У юридичній науці розроблені різні визначення 
правових засобів. Так, наприклад, одні дослідники під правовими засобами 
розуміють інституційні явища правової дійсності, що втілюють регулятивну 
силу права, його енергію, яким належить роль її активних центрів [1, с. 87]. 
На думку А. В. Малько, правові засоби — це правові явища, що виражаються 
в інструментах (установленнях) і діяннях (технологіях), за допомогою яких 
задовольняються інтереси суб’єктів права, забезпечується досягнення соці-
ально корисних цілей [2, с. 66–67]. Поняття «правові засоби», продовжує 
дослідник, дозволяє узагальнити всі ті явища (інструменти і процеси), які 
покликані забезпечувати досягнення поставлених у законодавстві цілей. 
Голов ним у теорії правових засобів є те, які соціальні завдання ці правові 
механізми можуть вирішувати, де і в якому порядку їх можна використовува-
ти в практичній правовій діяльності для досягнення соціально значущих ре-
зультатів [3, с. 4]. Правовий засіб як поняття, зауважує С. С. Алексєєв, покли-
кане позначати собою насамперед функціональний, прикладний бік правової 
© Харківська К. В., 2015
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системи. При цьому питання правових засобів не стільки питання відокрем-
лення в особливий підрозділ тих чи інших фрагментів правової дійсності, 
скільки питання їх особливого бачення в суворо певному ракурсі, а саме їх 
функціонального призначення, їх ролі як інструментів оптимального вирі-
шення соціальних завдань [4, с. 218]. Таким чином, правові засоби, вважає 
він, це об’єктивовані субстанціональні правові явища, що володіють фіксо-
ваними властивостями, які дозволяють реалізовувати потенціал права, його 
силу [4, с. 223]. Як правові засоби, доповнює М. Н. Марченко, виступають 
норми і принципи права, правозастосовні акти, договори, юридичні факти, 
суб’єктивні права, юридичні обов’язки, заборони, пільги, заходи заохочення, 
засоби примусу, акти реалізації прав і обов’язків тощо [5, с. 360]. В цьому 
контексті В. А. Сапун визначає правові засоби як інструментальні новоутво-
рення (встановлення, форми) правової дійсності, які у своєму реальному 
функціонуванні, використанні в процесі спеціальної правової діяльності при-
зводять до досягнення певного результату у вирішенні соціально-економічних, 
політичних, моральних та інших завдань і проблем, що стоять перед суспіль-
ством і державою на сучасному етапі [6, с. 56].

Український дослідник Г. Л. Знаменський, визначаючи суспільний гос-
подарський порядок, вказує, що це — заснована на законодавстві та реаль-
них інтересах суспільства система правових та економічних засобів, спря-
мована на забезпечення стабільності та ефективності господарювання, за-
доволення та захист інтересів господарюючих суб’єктів. При цьому він 
відносить до правових засобів «чисті продукти» правової системи — норми, 
принципи, презумпції, правовідношення, санкції, процедури правореалізу-
ючої діяльності (правова робота) тощо, а до економічних лише ті, що здат-
ні бути регуляторами господарських відносин після отримання ними тієї чи 
іншої «легалізації», шляхом закріплення в правових нормах або затверджен-
ня компетентними органами держави [7, с. 53]. Зміст правового забезпечення 
підприємницької діяльності виявляється в чіткому, послідовному й однознач-
ному здійсненні органами державної влади і місцевого самоврядування повно-
важень щодо упорядкування правовідносин, які виникають у сфері реалізації 
конституційного права на підприємництво та утворення дійової системи 
державних гарантій щодо підтримки і сприяння підприємницькій діяльності. 
Правове забезпечення створює те середовище, в якому діє підприємець, га-
рантуючи йому державний захист прав власності, рівність прав і свободу 
підприємницької діяльності, вільну і законну конкуренцію, державну під-
тримку. Правове забезпечення діяльності підприємців має стати правовою 
стратегією держави, органів публічної адміністрації і суб’єктів підприємни-
цтва, яка включає правила, способи і методи регулювання господарських 
відносин; закріплення господарського правопорядку в економіці; виконання 
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вказівок держави, умов договорів, національних і регіональних програм со-
ціально-економічного розвитку. Закони та інші нормативно-правові акти за-
безпечують реалізацію механізму правового регулювання і спрямовані на 
створення умов для правового господарювання й ефективного управління 
економікою на основі конструктивних правових засобів [8, с. 48].

Тобто поняття «правові засоби» в юридичній науці в різних галузях права 
використовується в різних значеннях: як про засоби говорять і про право 
в цілому, і про режими правового регулювання, і про елементи механізму 
правового регулювання.

Проте теорія правових засобів — принципово нове явище в науці, обумов-
лене творчим застосуванням спеціально-юридичних методів дослідження 
правової дійсності, окрім того, формування цілісної концепції правових засо-
бів знаходиться на початковому етапі, що в контексті забезпечення свободи 
комерційної діяльності потребує додаткових досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що вчені-гос-
подарники приділяють достатньо уваги правовим засобам регулюючого 
впливу держави, а саме: Д. В. Задихайло, В. К. Мамутов, В. М. Пашков, 
о. П. Подцерковний, В. А. Устименко, В. С. Щербина, о. В. шаповалова та 
інші. однак зазначені науковці не приділяють достатньої уваги питанню ролі 
правових засобів забезпечення свободи комерційної діяльності.

Формулювання цілей. Метою цієї статті є дослідження ролі правових 
засобів забезпечення свободи комерційної діяльності та формування цілісної 
концепції в контексті забезпечення свободи комерційної діяльності.

Виклад основного матеріалу. У найзагальнішому вигляді правові засо-
би — це всі ті юридичні інструменти, за допомогою яких задовольняються 
інтереси суб’єктів права, забезпечується досягнення поставлених правових 
цілей. Цілі ці можуть бути різними, але, в остаточному випадку, вони зводять-
ся до справедливої впорядкованості суспільних відносин [9, с. 362]. Проте 
законодавча ефективність економіки досягається як за рахунок оптимального 
змісту законів і мінімізації негативних наслідків при їх реалізації, так і за 
наявності конструктивного економіко-правового механізму із забезпечення 
виконання урядових, галузевих і регіональних цільових програм [10, с. 48–49]. 
Хоча, оцінюючи правові засоби, можна звернути увагу на такі їх особливості 
в контексті державного регулювання комерційного господарювання, по-перше, 
у системі правових засобів регулювання комерційного господарювання важ-
ливу роль відіграє взаємодія приватноправових і публічно-правових засобів.

По-друге, державне регулювання комерційного господарювання найчас-
тіше проявляється у вигляді правозастосування, тобто має відбуватися в рам-
ках певного юридичного процесу або юридичних процедур.
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Правові засоби забезпечення комерційного господарювання в цілому іні-
ціюють створення правового режиму здійснення підприємницької діяльності. 
Встановлення норм, правил, стандартів поведінки суб’єктів комерційного 
господарювання в рамках своєї господарської діяльності, здійснення конт ролю 
за дотриманням цих правил, а також застосування заходів відповідальності 
у разі порушення встановленого правопорядку, прав та інтересів інших осіб 
є основним напрямом у правовому комерційному господарюванні.

Крім того, у юридичній літературі чітко зазначається, що відповідальність 
є необхідним елементом системи засобів регулюючого впливу держави на 
господарську діяльність, яка забезпечує дотримання суб’єктами господарю-
вання норм права. Встановлення заходів відповідальності суб’єктами госпо-
дарювання за неналежне виконання своїх обов’язків значно впливає на зміст 
правового статусу суб’єкта господарювання, яке обмежується певними прин-
ципами і цілями встановлення та застосування відповідальності [11, с. 40–42].

Тобто норми права повинні бути забезпечені інструментом, що спонукає 
суб’єктів діяти відповідно до закону, а в разі відхилення від запропонованого, 
застосовувати державний примус. А суб’єкт господарювання, здійснюючи 
господарську діяльність, повинен нести юридичну відповідальність як за 
окремі допущені ним правопорушення, так і за негативні результати своєї 
діяльності в цілому. У зв’язку з цим викликає інтерес не відповідальність 
взагалі, а деякі особливості реалізації відповідальності у господарських пра-
вових відносинах. Саме тому удосконалення правового забезпечення, з точки 
зору окремих науковців, потребує вдосконалення: норм, які визначають пра-
вовий статус суб’єктів комерційного господарювання в ході реалізації ними 
господарської компетенції й оптимізацію державного регулювання; сутності, 
змісту й ефективності законів; визначення змісту й ефективності адміністра-
тивно-правової і господарсько-правової відповідальності; правового механіз-
му забезпечення реалізації й захисту економічних і соціальних прав та інте-
ресів підприємців; правових основ адміністративної діяльності публічної 
адміністрації; правих заходів щодо викорінювання корупції в господарській 
і публічній сферах; порядку збалансованості державних і суспільних інте ресів 
з інтересами суб’єктів підприємництва (публічно-правових із приватнопра-
вовими); організації заходів для адаптації національного законодавства в під-
приємницькій сфері до європейського законодавства; основних положень 
щодо правового режиму власності (прийняття закону про власність); еконо-
міко-правового механізму легалізації тіньового капіталу, тіньової діяльності 
й тіньової економіки [8, с. 50].

однак існує доктринальна думка про те, що свобода суб’єктів комерцій-
ного господарювання включає в себе право на вибір: будь-якого виду та фор-
ми господарської діяльності; будь-якої сфери господарювання; встановлених 
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законом організаційно-правових форм господарської діяльності; створення 
нових форм господарювання. А ст. 42 основного Закону регламентує право 
кожного на підприємницьку діяльність, не заборонену законом. У свою чергу 
ст. 43 Господарського кодексу України встановлює, що підприємці мають 
право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяль-
ність, яку не заборонено законом. При цьому особливості здійснення окремих 
видів підприємництва встановлюються законодавчими актами.

Проте, враховуючи ризиковий характер будь-якого комерційного господа-
рювання, її здатність заподіяти шкоду самим суб’єктам господарювання, ін-
шим членам суспільства, безпеки суспільства і держави, а також з метою 
стимулювання соціально-економічного зростання, держава повинна розумно 
поєднувати, з одного боку, цілеспрямований вплив на економіку і, з другого 
боку, надання суб’єктам господарювання самостійності. Така політика повин-
на включати законодавче визначення підстав і меж публічного втручання 
в господарську діяльність, її адекватну правову регламентацію, а також вста-
новлення належного контролю за її здійсненням.

Зараз регулюючий вплив держави на господарську діяльність виражений 
в регламентації виробництва продукції (робіт) і надання послуг за допомо-
гою встановлення певних правил (норм), якими повинні керуватися госпо-
дарюючі суб’єкти, і в контролі за дотриманням цих правил. При цьому 
в державному регулюванні господарської діяльності значну роль відіграють 
господарсько-правові режими: ліцензування, сертифікація, акредитація, 
реєстрація, квотування тощо. Як наслідок, ч. 2 ст. 12 ГК України встановлює 
основні засоби регулюючого впливу держави на суб’єктів господарювання. 
Крім того, В. М. Пашков, звертає увагу, що основними інструментами дер-
жавного стимулювання інноваційної діяльності в країнах — членах єС та 
інших розвинених країнах є державне замовлення, пряме інвестування, 
пільгове кредитування, надання грантів, фінансових гарантій, фіскальні 
преференції, надання нефінансових послуг та інших видів нефінансової 
підтримки [12, с. 145].

У свою чергу, з метою забезпечення дотримання правових норм з боку 
суб’єктів господарювання, державна система створила спеціально уповно-
важені органи, які не тільки беруть участь у дозвільних процедурах, але 
й різноманітними засобами підтримують відповідні господарсько-правові 
режими. Ці уповноважені органи, як правило, здійснюють і державний конт-
роль за господарюючими суб’єктами, що мають різні дозволи на здійснення 
певних видів діяльності, і має право залучати до відповідальності за пору-
шення дозвільних процедур. Тому ст. 19 ГК України встановлює, що держава 
здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб’єктів господа-
рювання у таких сферах: збереження та витрачання коштів і матеріальних 
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цінностей суб’єктами господарських відносин — за станом і достовірністю 
бухгалтерського обліку та звітності; фінансових, кредитних відносин, валют-
ного регулювання та податкових відносин — за додержанням суб’єктами 
господарювання кредитних зобов’язань перед державою і розрахункової дис-
ципліни, додержанням вимог валютного законодавства, податкової дисциплі-
ни; цін і ціноутворення — з питань додержання суб’єктами господарювання 
державних цін на продукцію і послуги; монополізму та конкуренції — з пи-
тань додержання антимонопольно-конкурентного законодавства; земельних 
відносин — за використанням і охороною земель; відносини з приводу водних 
ресурсів і лісового господарства — за використанням та охороною вод і лісів, 
відтворенням водних ресурсів і лісів; виробництва і праці — за безпекою ви-
робництва і праці, додержанням законодавства про працю; за пожежною, 
екологічною, санітарно-гігієнічною безпекою; за дотриманням норм і правил, 
якими встановлено обов’язкові вимоги щодо умов здійснення господарської 
діяльності; споживання — за якістю і безпечністю продукції та послуг; зо-
внішньоекономічної діяльності — з питань технологічної, економічної, еко-
логічної та соціальної безпеки.

органи державної влади і посадові особи уповноважені здійснювати дер-
жавний контроль і державний нагляд за господарською діяльністю, їх статус 
та загальні умови і порядок здійснення контролю та нагляду визначаються 
законами.

однак незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності 
суб’єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб 
при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються.

У той же час усі суб’єкти господарювання, відокремлені підрозділи юри-
дичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов’язані вести первинний (опе-
ративний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до 
вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також 
вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які про-
вадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як під-
приємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із за-
конодавством.

Крім того, однією з основних умов здійснення господарської діяльності 
є її легітимність, тобто державне підтвердження законності входження 
суб’єктів в господарський оборот. У юридичній літературі для позначення 
такої процедури вживається поняття легітимації (головним чином у зв’язку 
з державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, 
а також ліцензуванням окремих видів діяльності, що регламентовано законо-
давчими актами, зокрема Законом України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб та фізичних осіб — підприємців».
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отже, право як система інституційних правових засобів відрізняється су-
бординацією його складових компонентів. Провідна роль у системі правових 
засобів належить закону як юридичному акту, який містить первинне, початко-
ве право, прийняття й затвердження верховною, представницькою державно-
громадською владою, сформований демократичним шляхом і представляє всі 
структури суспільства, адже парламент як законодавчий орган висловлює волю 
й інтереси не тільки державних структур, але й громадянського суспільства.

разом з тим, досліджуючи ефективність правового забезпечення суб’єктів 
господарювання, в юридичній літературі виділяють типові його недоліки, до 
яких належать: невизначеність пріоритетності законодавчих актів щодо регу-
лювання комерційної діяльності, постійні зміни і доповнення до законів; не-
стабільність та внутрішня суперечливість законодавчих актів та окремих їх 
норм щодо регулювання комерційних відносин; диспропорція у співвідношен-
ні законів і підзаконних актів, їх декламаційність і відсутність у багатьох за-
конах механізмів їх реалізації; недооцінка питань, пов’язаних з реалізацією прав 
і свобод суб’єктів господарського права, гарантованих міжнародними конвен-
ціями, що були підписані і ратифіковані Україною у встановленому порядку 
[13, с. 9]. Зазначені проблеми правового забезпечення, зауважує і. М. Ямкова, 
вимагають негайного вжиття заходів щодо детінізації сектору господарювання. 
З цією метою необхідно, по-перше, створити ефективну, дійову систему дер-
жавної підтримки суб’єктів господарського права, яка визначає правові основи 
прозорої і неупередженої фінансово-кредитної політики, наприклад, з надання 
довгострокових і по можливості безвідсоткових кредитів.

По-друге, державне регулювання як діяльність держави має спрямовува-
тися на створення сприятливого клімату для підвищення рентабельності ді-
яльності суб’єктів комерційного господарювання з метою виконання ними 
основної суспільно-економічної функції — насичення ринку якісними това-
рами першої необхідності, поповнення бюджету і надання нових робочих 
місць найманим працівникам.

По-третє, проведення комплексу організаційних заходів з метою вжиття 
механізмів державного і громадського захисту підприємців від ненорматив-
ного втручання посадових осіб у підприємницьку діяльність [14, с. 524].

У цьому контексті необхідно зауважити, що окремими субінструментами 
конституційного регулювання економічних відносин повинні стати консти-
туційно-правові вимоги до якісних параметрів функціонування економічної 
системи [15, с. 219].

Вибір того чи іншого засобу правого регулювання є результатом діяльнос-
ті суб’єктів конкретних правовідносин. Засіб правового регулювання проявляє 
себе в процесі його застосування суб’єктами правовідносин. Таким чином, 
застосування суб’єктами правовідносин тих чи інших правових засобів і є 
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реакцією суб’єкта господарювання на дії іншої сторони або сторін у госпо-
дарських правовідносинах. Як наслідок, проблема ролі правових засобів щодо 
забезпечення свободи господарювання, їх своєчасного та якісного вдоскона-
лення в правотворчій та правозастосовчій діяльності є науково і практично 
значущою в контексті оптимізації механізмів правового регулювання. Саме 
за допомогою правових засобів створюються можливості загального харак-
теру, що гарантуються державою та суспільством з метою усунення перешкод 
у правовому регулюванні.

Висновки. отже, реалізація права з використанням правових засобів здій-
снюється в процесі господарської діяльності суб’єктів, у тому числі і комер-
ційного господарювання у процесі правового регулювання. інструментальний 
підхід до розгляду діяльності в процесі реалізації права дозволяє виявити 
і сформулювати правила ефективного використання правових засобів у різних 
видах господарської діяльності. Вихідним початком такого дослідження слу-
гують відправні положення ГК України, що ставить своїм завданням декла-
рування ефективної організації будь-якої господарської діяльності.

Під правовими засобами в контексті нашого дослідження ми розуміємо 
передбачені нормами права і зумовлені певними цілями і завданнями інстру-
менти правового регулювання ринкових відносин.
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РОЛь ПРАВОВых СРЕДСТВ В ОбЕСПЕЧЕНИИ  
СВОбОДы КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

исследуется роль правовых средств по обеспечению свободы коммерческой 
деятельности. Анализируется понятие «правовые средства» как инструменты и про-
цессы в юридической литературе. рассматривается соотношение правовых средств 
регулирующему воздействию государства на хозяйственную деятельность и свободу 
коммерческой деятельности.

Ключевые слова: правовые средства, регулирующее воздействие государства, 
свобода коммерческого хозяйствования.
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THE ROLE OF LEGAL MEANS IN PROVIDING  
FREEDOM OF THE COMMERCIAL ACTIVITY

Problem setting. The theory of legal means is a principally new phenomenon in the 
legal science, which is stipulated by creative application of social and juridical methods 
of legal reality research. Formation of an integral concept of the legal means is at the pri-
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mary stage. In the context of providing freedom of the commercial activity the concept 
formation requires additional researches.

Recent research and publications analysis. The following economists pay sufficient 
attention to legal means of regulative influence of a state: D. v. zadykhailo, v. K. Mamu-
tov, v. M. Pashkov, o. P. Podtserkovnyi, v. A. Ustymenko, v. S. Shcherbyna, 
o. v. Shapovalova, etc. Nevertheless, the mentioned scientists don’t pay considerable at-
tention to an issue of the role of legal means for providing freedom of the commercial 
activity.

Paper objective. The article purpose is to examine the role of legal means of provid-
ing freedom of the commercial activity and to form their integral concept in the context of 
providing freedom of the commercial activity.

Paper main body. In general, legal means are all the juridical instruments, which 
ensure satisfaction of interests belonged to subjects of law and provide attainment of the 
determined legal aims. The aims can be different, but, ultimately, they consist in fair or-
derliness of social relations. Meanwhile, legislative effectiveness of an economy is achieved 
due to the optimal content of laws and minimization of negative consequences in their 
realization as well as existence of a constructive economic and legal mechanism on provid-
ing execution of governmental, branch, and regional target programs. In the context of 
public regulation of the commercial activity peculiarities of legal means comprise: the 
important role of interaction between private legal and public legal means; the public 
regulation frequently becomes apparent in the form of law enforcement, i.e., it should oc-
cur within a certain juridical process or juridical procedures.

on the whole, the legal means of providing the commercial activity initiate creation 
of a legal regime of entrepreneurship.

Conclusions of the research. An instrumental approach to consideration of the real-
ity in the process of realization of the law enables to indicate and to form rules of effective 
application of legal means for various types of economic activity. The legal means in the 
context of our research are instruments of legal regulation of market relations being deter-
mined by the legal norms and stipulated by certain aims and tasks.

Short Abstract for an article
Abstract. The article researches the role of legal means in providing freedom of the 

commercial activity. The author analyzes «legal means» as instruments and processes. The 
author considers correlation between the legal means and regulative influence of a state on 
economic activity.

Key words: legal means, regulative influence of a state, freedom of the commercial 
activity.
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МЕхАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ГОСПОДАРСьКОї ДІЯЛьНОСТІ:  

ПОСТАНОВКА ПРОбЛЕМИ

Досліджуються питання щодо застосування механізмів регулюючого впливу 
держави на господарську діяльність. розглянуто способи та форми державного ре-
гулювання, а також обґрунтована необхідність застосування засобів державного 
регулювання.

Ключові слова: державне регулювання, засоби державного регулювання, функ-
ції державного регулювання, регулюючий вплив держави на господарську діяльність.

Постановка проблеми. Сутність механізму державного регулювання еко-
номіки, заснованого на особливостях соціально-економічних виробничих від-
носин, отримує нове підтвердження в сучасних умовах, коли розвиток різно-
маніття форм власності на основі існуючого техніко-економічного базису ви-
користовується для активного формування і розвитку економіки. із прий няттям 
Господарського кодексу України (далі — ГК України) державне регулювання 
господарської діяльності як окрема форма та механізм реалізації державою 
власних функцій в економічній сфері отримало комплексне законодавче закріп-
лення. разом з тим ГК України зафіксував лише систему засобів державного 
регулювання в контексті реалізації власне економічної політики. Усі інші ас-
пекти, а саме: господарська компетенція цілої низки суб’єктів організаційно-
господарських повноважень, їх система та процесуальні форми й механізми 
реалізації, зв’язки із державними програмами економічного розвитку та запро-
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вадженням спеціальних режимів господарювання або заходів державної під-
тримки, — залишаються у стані фрагментарної правової регламентації у чис-
ленних джерелах господарського й адміністративного законодавства.

із початку розбудови ринкової економіки головною тезою була відмова від 
будь-яких форм державного регулювання господарської діяльності та перехід 
на ринкове саморегулювання.

Проте ейфорія першого періоду переходу до ринку в пориві різкого за-
перечення планового впливу на економіку призвела в країні до переоцінки 
можливостей ринку. З’ясувалось, що значна кількість суспільно значимих 
завдань, у тому числі й утримання ринкової свободи в конкурентних рамках, 
неможливо вирішувати поза державно-правовим механізмом. Наразі насту-
пив момент усвідомлення того, що державне регулювання при переході до 
ринкової економіки в нашій країні є необхідним, що у законодавстві, яке 
регулює господарську діяльність, не можна односторонньо орієнтуватися 
лише на приватні інтереси, оскільки вони повинні поєднуватися з інтереса-
ми публічними [1].

Науковці різних галузей права неодноразово обґрунтовували необхідність 
державного впливу на господарську діяльність, зокрема В. К. Мамутов на-
голошував, що протягом останніх двохсот років у промислово розвинених 
країнах роль держави у правовому регулюванні господарської діяльності 
лише збільшується [2]. Наприклад, В. В. Лаптєв також нагадує, що перехід 
до ринкової економіки спочатку сприймався як повна відмова від держав-
ного регулювання господарської діяльності, як повне саморегулювання 
підприємництва. Наразі наступив момент усвідомлення того, що державне 
регулювання при переході до ринкової економіки в нашій країні є необхід-
ним, що у підприємницькому законодавстві не можна односторонньо орієн-
туватися тільки на приватні інтереси, оскільки вони повинні сполучатися 
з інтересами публічними [3]. Зазначену точку зору підтримують також інші 
науковці [4, с. 507; 5, с. 56; 6, с. 299; 7, с. 14; 8, с. 150]. Необхідність здій-
снення державного регулювання відносин у сфері господарювання визначає 
особливості правового регулювання господарської діяльності, які насампе-
ред проявляються у наявності спеціальних принципів правового регулюван-
ня, у видах правовідносин, у використанні прийомів правового регулюван-
ня. Саме обсяг державного регулювання господарської діяльності, що за-
кладається через прийоми правового регулювання, визначає виділення 
в рамках правового режиму господарської діяльності правових режимів 
окремих видів цієї діяльності [9, с. 35].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання удосконалення ре-
гулюючого впливу держави на господарську діяльність завжди було на по-
рядку денному науковців різних галузей права як вітчизняних, так і інших 
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країн. Зокрема, питання державного регулювання господарської діяльності 
досліджували такі вітчизняні вчені, як: о. М. Вінник, о. П. Віхров, В. В. До-
бровольська, Д. В. Задихайло, Г. Л. Знаменський, В. К. Мамутов, В. М. Паш-
ков, о. П. Подцерковний, В. А. Устименко, о. В. шаповалова, В. С. Щербина 
тощо. однак названими вченими питання розглядались здебільшого в систе-
матизаційно-ретроспективному аспекті.

Формулювання цілей. Метою статті є дослідження механізмів регулюю-
чого впливу держави на господарську діяльність та з’ясування сучасного 
стану законодавчого забезпечення процесів державного регулювання.

Виклад основного матеріалу. Світовий досвід показує, що на саморегу-
льований механізм ринку не можна повністю покладатися. Він сам по собі не 
може забезпечити здорових суспільних відносин і не гарантує довгострокової 
економічної стабільності, яскравим підтвердженням чого стала світова фінан-
сово-економічна криза. Необхідність державного регулювання економіки, 
у тому числі й сфери господарювання, в умовах фінансово-економічної кризи 
в Україні виявляється ще більшою мірою, ніж у країнах із уже розвинутою 
економікою. Це насамперед пов’язано з тим, що господарська діяльність 
у цілому не має якого-небудь механізму саморегулювання, який би дозволяв 
їй успішно функціонувати і проявляти соціальну життєздатність. Адже меха-
нізм, призначений для одного сектору економіки, не може забезпечити функ-
ціонування економіки в цілому. Звідси потреба в державному регулюванні, 
яке підтримуватиме всю сферу господарювання. особливість механізму 
державного регулювання економіки проявляється в тому, що його застосуван-
ня вимагає активної й організованої діяльності людей для досягнення цілей 
розвитку економіки. Наукове пізнання і більш повне оволодіння цим механіз-
мом дозволяє членам суспільства діяти у напрямах, які диктуються 
об’єктивними економічними умовами, і тим самим удосконалювати свою 
господарську діяльність відповідно до назрілих потреб, прискорювати розви-
ток продуктивних сил.

Механізм державного регулювання економіки, утворюючи складну струк-
туру, засновану на виробничих відносинах у суспільстві, економічних законах, 
визначеному способі виробництва диференціює складний господарський 
процес на складові його прості елементи. Це досягається шляхом аналізу, за 
допомогою якого з’ясовується роль і значення кожного окремого елемента, їх 
причинно-наслідковий зв’язок всередині єдиного, але складного господар-
ського організму. Після того як з’ясована роль кожного елемента, всі вони 
з’єднуються в єдине органічне ціле. Внутрішній зв’язок між ними, їх взаємо-
дія досліджуються на основі синтезу.

Головна проблема при вивченні механізму державного регулювання еко-
номіки полягає у виявленні його змісту. Для цього необхідно: визначення 
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входять у механізм державного регулювання виробничо-економічних відно-
син; встановлення ступеня адекватності економічних форм управління [10]. 
Саме тому, з точки зору окремих науковців, державне регулювання економіки 
безпосередньо пов’язане з економічною політикою і направлене на її реалі-
зацію. Держава для реалізації цілей своєї економічної політики використовує 
різні форми і методи, які і утворюють інструментарій державного регулюван-
ня економіки [11]. Слід зазначити, доповнює В. М. Пашков, що в Законі Укра-
їни «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного 
і соціального розвитку України» міститься детальна регламентація учасників 
державного прогнозування та розроблення відповідних програм розвитку й 
системи прогнозних і програмних документів. отже, характерна риса держав-
ної економічної політики, на його думку, полягає в тому, що вона оформлю-
ється у вигляді законів і цільових програм, розрахованих на довгострокову 
перспективу [12].

однак в умовах сьогодення, крім вищезазначеного, підставами державно-
го регулювання господарської діяльності повинні бути: адаптація економіки 
України та її суб’єктів організаційно-господарських повноважень до кризових 
явищ; забезпечення виконання державою соціальних функцій (соціальний 
захист малозабезпечених, боротьба з безробіттям, забезпечення державних 
і громадських потреб, пріоритетів в економічному і соціальному розвитку); 
здійснення надзвичайних заходів, спрямованих на фінансове оздоровлення 
країни; реалізація свободи підприємницької діяльності та конкуренції, захис-
ту від монопольного становища; забезпечення національної безпеки; наявність 
у держави на праві власності значного масиву майна тощо.

Відповідно до ст. 5 ГК України державне регулювання макроекономічни-
ми процесами в оптимальному поєднані з ринковим саморегулюванням еко-
номічних процесів є основною умовою встановлення господарського право-
вого порядку в Україні. Державне регулювання покликане компенсувати не-
доліки ринкового саморегулювання. Його конкретні напрями, масштаби та 
методи визначаються характером і гостротою соціально-економічних проблем 
у певний період. Забезпечення органічного поєднання механізмів ринкового 
саморегулювання та державного регулювання є запорукою економічного і со-
ціального розвитку країни, наскільки оптимально вдається забезпечити таке 
сполучення залежить від діяльності державних органів.

Тобто однією з основних функцій держави є організація життя в суспільстві 
з метою забезпечення умов для нормальної його життєдіяльності. Це стосу-
ється і сфери його господарювання — економічної основи державного суве-
ренітету, надзвичайно складної системи, що вимагає комплексного регулю-
вання з урахуванням інтересів різних категорій осіб: суб’єктів господарюван-
ня, їх об’єднань, споживачів, найманих працівників, територіальних громад, 
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держави, а також міжнародної спільноти. Комплексне та збалансоване враху-
вання всіх цих інтересів спроможна забезпечити лише держава, використову-
ючи відповідні важелі.

Главою 2 ГК України встановлені основні засади, напрями та форми учас-
ті держави і місцевого самоврядування, засоби державного регулювання та 
сферу обов’язкового контролю та нагляду за діяльністю у сфері господарю-
вання. Держава використовує безліч форм та механізмів для безпосереднього 
та опосередкованого впливу на господарську діяльність, в яких проявляють-
ся різноманітні аспекти державного впливу на неї. основні засоби державно-
го регулювання господарської діяльності визначені ст. 12 ГК України, до яких 
належать державне замовлення, ліцензування, патентування і квотування; 
сертифікація та стандартизація, застосування нормативів та лімітів; регулю-
вання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; на-
дання дотацій, компенсацій цільових інновацій та субсидій. однак у цілому 
обсяг державного втручання в економіку — величина змінна, яка залежить 
від багатьох факторів.

Так, можна стверджувати, що в умовах фінансово-економічної кризи роль 
держави не тільки не знижується, але й значно зростає, враховуючи необхід-
ність зміни всієї правової бази діяльності суб’єктів ринку, встановлення конт-
ролю за дотриманням всіма учасниками не тільки власних інтересів, але 
й інтересів суспільства.

Таким чином, рівень державного регулювання економіки залежить від 
конкретної реальної ситуації на ринку, потреб держави на даному етапі роз-
витку ринкових відносин.

Залежно від типу галузей і форм власності державне регулювання госпо-
дарської діяльності здійснюється у вигляді прямого державного управління 
певними суб’єктами господарювання і регулювання підприємницької діяль-
ності. Пряме управління господарською діяльністю передбачає управління 
з боку міністерств об’єктами, що залишились у сфері державної власності, 
організацію монопольної діяльності в певних сферах господарювання, конт-
роль і розподіл державою частини продукції, що виробляється. До методів 
регулювання підприємницької діяльності відносять: державні дозволи; за-
лучення підприємств незалежно від форм власності до виконання державних 
та регіональних цільових комплексних програм; антимонопольні заходи; 
регулювання цін на деякі види промислової продукції аж до встановлення 
державних цін; використання норм амортизації та інших норм і нормативів.

Здійснення регулюючого впливу держави на господарську діяльність може 
здійснюватися за допомогою адміністративних та економічних методів. При 
використанні адміністративних методів необхідний результат досягається 
прямим наказом компетентного органу, що підлягає обов’язковому та одно-
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значному виконанню суб’єктом господарювання. Ці методи мають як пози-
тивні сторони, у зв’язку з тим, що вони є швидкодіючими, тобто необхідний 
результат досягається через незначний проміжок часу, так і негативні, у зв’язку 
з тим, що не враховуються належним чином економічні інтереси виконавців. 
Прикладом таких методів може бути: державна реєстрація суб’єктів госпо-
дарської діяльності, деяких видів господарських договорів, ліцензування, 
встановлення податкових ставок та інших платежів тощо.

Використовуючи економічні методи, держава досягає необхідного суспіль-
ству результату через економічний інтерес виконавців. останнє обумовлює 
надійність дії цих методів, що становить їх позитивну якість. Водночас еко-
номічні методи мають негативний бік — повільність дії: бажаний для суспіль-
ства результат настає через значний проміжок часу. До цих методів слід від-
нести: встановлення податкових пільг, державне кредитування суб’єктів 
господарювання, надання дотацій тощо.

отже, трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні протягом 
останніх років, стали поштовхом до формування принципово нових систем 
державного управління перехідною економікою, зміни змісту державного 
впливу на економіку; звуження кола об’єктів, що безпосередньо управля-
ються; здійснення переходу від прямого управління галузями, сферами до 
управління економічними процесами; підсилення ролі загальнонорматив-
ного регулювання.

і хоча базою нормативно-правового забезпечення є законодавчі та інші 
нормативно-правові акти, відповідні норми цивільного, кредитно-фінансово-
го, податкового, адміністративного, трудового та інших галузей чинного за-
конодавства, все одно серед них, стверджує В. В. Добровольська, основним 
є ГК України [13].

однак, безперечно, зміст та інтенсивність застосування державою зазна-
чених вище засобів та механізмів регулювання господарської діяльності за-
лежить від конкретно-історичного положення країни: під час фінансово-еко-
номічної кризи держава концентрує увагу на мобілізації всіх економічних, 
людських та інших ресурсів для подолання негативних явищ та стабілізації 
економіки; під час економічного зростання держава, регулюючи господарську 
діяльність, вирішує проблеми соціально-економічного характеру. Проте за 
будь-яких умов ці правові регулятори господарської діяльності повинні ви-
користовуватись таким чином, щоб, з одного боку, не допустити зниження 
господарської активності, надмірних податків, а з другого — досягти додер-
жання норм, що регламентують якість вироблюваної продукції, порядок при-
родокористування тощо.

Серед економічних функцій держави можна виокремити такі. По-перше, 
це функції, що забезпечують правові основи ефективного функціонування 
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ринкової економіки, особливо в умовах подолання фінансово-економічної 
кризи. Або по-іншому ця функція називається формуванням правових засад 
функціонування, економіки і господарської діяльності.

По-друге, наступна група економічних функцій держави у ринковій еко-
номіці охоплює заходи щодо захисту конкуренції. остання є одним із най-
важливіших елементів механізму саморегулювання ринкової економіки. разом 
з тим конкуренція породжує свою протилежність — монополію, яка суттєво 
впливає на ринок у власних інтересах. Монопольна влада на ринку завдає 
шкоди інтересам як виробників — немонополістів, так і споживачів, зумов-
люючи підвищення цін і неефективний розподіл економічних ресурсів.

По-третє, зазначену групу економічних функцій держави складають за-
ходи коригування розподілу ресурсів з метою зміни структури національного 
продукту. Потреба коригування зумовлена такими ринковими невдачами, як 
зовнішні ефекти і виробництво суспільних благ. Дія зовнішніх факторів, як 
уже зазначалось, приводить до переміщення частини витрат виробництва до 
третіх осіб, чим зумовлюється заниження суспільних витрат виробництва 
і відповідний перерозподіл економічних ресурсів у виробництві таких благ. 
Прикладом служать галузі, що негативно впливають на навколишнє середо-
вище, перекладаючи частину своїх витрат на третіх осіб.

Потреба перерозподілу ресурсів зумовлена і необхідністю виробництва 
суспільних благ. Їх приватні виробники, як правило, нічого не виробляють, 
отже, у такі галузі не спрямовуються ресурси. Для їх скерування держава 
застосовує такі заходи, як податки, дотації та вдається до організації дер-
жавних підприємств. через систему податків держава отримує необхідні 
кошти, які спрямовуються на придбання або виробництво благ суспільного 
споживання.

По-четверте, важливою функцією держави є перерозподіл доходів та ба-
гатства. ринковий механізм не забезпечує соціально справедливого розподілу. 
Він приводить до поглиблення розшарування членів суспільства за рівнем 
доходів і багатства. Для зменшення такої диференціації держава використовує 
ряд заходів, серед яких: система оподаткування доходів та майна, різного роду 
трансфертні платежі та допомоги окремим групам громадян з низькими до-
ходами, регулювання цін, заходи соціального забезпечення. регулювання 
доходів здійснюється передусім через систему оподаткування, що базується 
на принципі прогресивної залежності розміру податків від доходу [14, с. 34].

По-п’яте, ця функція створення та розвитку соціально-економічної інфра-
структури полягає у забезпеченні життєдіяльності галузей, що створюють 
загальні умови для функціонування економіки, сприяють відтворенню робо-
чої сили. Зазначена група функцій підвищує ефективність ринкового регулю-
вання на макрорівні.
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По-шосте, це зовнішньоекономічна функція держави щодо регулювання 
всіх напрямів зовнішньоекономічної діяльності держави з метою захисту на-
ціональних інтересів у системі світового господарства. Засобами її реалізації 
є регулювання курсу національної валюти, стимулювання експорту, регулюван-
ня імпорту, митна політика, режим конвертованості, умови вивозу капіталу.

Як уже зазначалося раніше, ці функції в умовах нестабільної економіки 
можуть змінюватися відповідно до економічної ситуації. Наприклад, в умовах 
подолання наслідків фінансово-економічної кризи держава здійснює функцію 
стабілізації економічної кон’юктури, впливаючи на економічну активність 
через заходи кредитно-грошової та фіскальної політики, розробку різного 
роду програм, спрямованих на регулювання певних сфер економіки. Також 
широко використовуються заходи впливу на грошовий обіг, що дозволяють 
регулювати грошову масу в обігу і через неї впливати на економічну актив-
ність. Цій меті служать і фіскальні заходи, такі як оподаткування та субсидії 
і субвенції. через них держава здійснює регулювальний вплив на платоспро-
можний попит суб’єктів економічної діяльності, на рівень їх активності.

отже, регулювання економіки є інструментом, що використовується дер-
жавою для впливу на господарську діяльність, але це не єдиний інструмент, 
що використовується з такою метою. Воно ґрунтується на законодавстві, але 
вказана характеристика притаманна не тільки йому, а переважній більшості 
засобів державного впливу на економіку. Водночас відмінною особливістю 
законодавства, що становить основу регулювання економіки, є його здебіль-
шого імперативний характер. регулювання — це форма державного впливу 
на економіку, при порушенні вимог якої, встановлених законодавством, може 
бути застосована відповідальність. Воно в цілому спрямоване на певне зву-
ження можливостей вибору того чи іншого варіанта поведінки [5, с. 57].

регулювання зазвичай впливає на ціну, тарифи, поставку, комунальні по-
слуги, інформацію, засоби виробництва, характеристики товарів або послуг, 
умови обслуговування. регулювання економіки певною мірою торкається 
і сфери соціального регулювання.

У визначенні державного регулювання господарської діяльності слід під-
креслити його реалізацію шляхом діяльності державних органів, а також 
спрямованість на коригування економічної діяльності суб’єктів. Важливою 
характеристикою регулювання економіки, на відміну від інших елементів 
державного впливу, слід вважати те, що воно здійснюється шляхом застосу-
вання норм, які підтримуються реалізацією санкцій. Державне регулювання 
в основному ґрунтується на економічних стимулах для досягнення мети. інші 
інструменти державного впливу на економіку (оподаткування, субсидування) 
спрямовані на зміни у діяльності суб’єктів шляхом застосування економічних 
стимулів або використання інших прийомів.



248

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 3 (22) 2015

У цілому державне регулювання господарської діяльності є напрямом 
державної політики, спрямованим на вдосконалення правового регулювання 
господарських відносин, а також адміністративних відносин між регулятор-
ними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами госпо-
дарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних 
регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів 
господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльнос-
ті, що здійснюється в межах, у порядку та способом, що встановлюються 
Конституцією та законами України і які спрямовані на скерування суб’єктів 
господарської діяльності в напрямі, необхідному для досягнення необхідного 
соціально-економічного результату. разом з тим, зауважує Д. В. Задихайло, 
зміст поняття «політика держави» може бути репрезентований щонайменше 
у двох контекстах. По-перше, як інформаційний продукт, що містить певну 
концепцію державного управління, по-друге, як специфічний тип управлін-
ських відносин. особливо це стосується процесів створення концепцій, док-
трин, стратегій діяльності держави тощо [15].

Висновок. На підставі вищевикладеного необхідно зауважити, що пере-
лік засобів державного регулювання господарської діяльності громадян 
потребує нагального перегляду та удосконалення з урахуванням сучасних 
умов господарювання. На сучасному етапі розвитку економічних відносин 
вбачається відставання державного регулювання від реального стану від-
носин у цій сфері.

При цьому зрозуміло, що сучасна ринкова система неможлива без втру-
чання держави. однак існує межа, за якою відбуваються деформації ринкових 
процесів, знижується ефективність виробництва. Тоді рано чи пізно постає 
питання про роздержавлення економіки, позбавлення її від надмірної держав-
ної активності. існують важливі обмеження для регулювання. Наприклад, 
неприпустимі будь-які дії держави, що руйнують ринковий механізм, напри-
клад, шляхом директивного планування. однак це не означає, що держава має 
відмовитися від планування. ринкова система не виключає планування на 
рівні підприємств, регіонів і навіть окремих галузей національної економіки, 
зокрема, у вигляді національних цільових програм. Також слід зазначити, що 
ринок багато в чому є саморегулівною системою, і тому впливати на нього 
слід також непрямими, економічними методами. Проте в окремих випадках 
застосування адміністративних методів є також доречним.

Крім того, держава повинна здійснювати державне регулювання госпо-
дарської діяльності за допомогою організаційно-правових засобів, спрямо-
ваних на стимулювання підприємницької ініціативи і підтримку діяльності 
суб’єктів господарювання з метою створення сприятливих умов для їх 
успішної діяльності.
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МЕхАНИЗМы ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
хОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ:  

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

исследуются вопросы относительно использования механизмов регулирующего 
влияния государства на хозяйственную деятельность. рассмотрены способы и фор-
мы государственного регулирования, а также обоснована необходимость использо-
вания способов государственного регулирования.

Ключевые слова: государственное регулирование, способы государственного 
регулирования, функции государственного регулирования, регулирующие влияние 
государства на хозяйственную деятельность.

V. V. SHPAKOV
PhD. Student, the Economic Law Department, Yaroslav Mudryi National Law 

University, Kharkiv

A MECHANISM OF PUBLIC REGULATION  
OF THE ECONOMIC ACTIVITY:  

PROBLEM FORMULATION

Problem setting. As the Economic Code of Ukraine has entered into force, public 
regulation of the economic activity, as a particular form and a mechanism of implementa-
tion of state’s functions in the economic field, is comprehensively legislatively consoli-
dated. Simultaneously, the Economic Code of Ukraine has fixed only a system of public 
regulation means in the context of implementation of the very economic policy. All the 
other aspects, namely economic competences of a set of entities exercising organizational 
and economic powers, their system and processual forms and mechanisms of implementa-
tion, relationships with the State programs for economic development and implementation 
of special economic regimes or public support measures, remain in the position of frag-
mental legal regulation in numerous sources of the economic and administrative legislation.
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Recent research and publications analysis. An issue of public regulation of an eco-
nomic activity has been researched by domestic scientists such as o. M. vinnyk, 
o. P. vikhrov, v. v. Dobrovolska, D. v. zadykhailo, H. L. znamenskyi, v. K. Mamutov, 
v. M. Pashkov, o. P. Podtserkovnyi, v. A. Ustymenko, o. v. Shapovalova, v. S. Shcherby-
na, etc. Nevertheless, the issue has been considered mainly in the context of systematiza-
tion and retrospection.

Paper objective. The paper objective is to research mechanisms of regulative influence 
of a state on the economic activity and to indicate the current position of its legislative 
framework.

Paper main body. The necessity of public regulation of an economy, including a busi-
ness area, is caused by absence of such a self-regulation mechanism, which would enable 
the economy to successfully function and to make apparent the social vitality. This leads 
to a need for public regulation, which will support all the business area. Scientific cognition 
and more comprehensive mastering this mechanism enable society members to act in di-
rections dictated by objective economic conditions, to improve own economic activity 
according to ripen needs, and to accelerate development of productive forces.

Conclusions of the research. A list of measures for public regulation of the eco-
nomic activity of citizens needs to be reconsidered and improved, taking into account 
current economic conditions.

Short Abstract for an article
Abstract. The author examines issues of application of mechanisms for public 

regulative influence on the economic activity. The author has considered ways and forms 
of public regulation and substantiated the necessity of application of public influence 
measures.

Key words: public regulation, public regulation means, public regulation functions, 
regulative influence of a state on an economic activity.
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ВИМОГИ  
ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЗбІРНИКУ  

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАВО»

Загальні правила подання статей
1. Мова статті — українська, англійська, російська; обсяг — 8–15 аркушів 

(до 30 тис. знаків), включаючи рисунки, таблиці, графіки та бібліографію.
2. Для публікації статті необхідно подати до редакції:
– рукопис статті, роздрукований на принтері, вичитаний і підписаний 

усіма авторами (2 примірники у форматі А4);
– електронний варіант статті на магнітному носію (CD);
– рецензію доктора/кандидата наук за фахом видання (для статей докторів 

наук рецензія не подається);
– витяг із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію 

статті до друку (для авторів поза Національним юридичним університетом 
імені Ярослава Мудрого);

– розширена (від 2000 до 3000 знаків із пробілами) анотація статті 
англійською мовою в електронному й паперовому вигляді; відповідно до на-
казу МоНмолодьспорту України від 17.10.2012 р. № 1111 англомовний варі-
ант має включати всі обов’язкові структурні елементи фахової статті (поста-
новка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання мети 
статті, виклад основного матеріалу дослідження, висновки з даного дослі-
дження) (див. додаток 1);

– ліцензійна згода автора (або співавторів) на розміщення статті в мере-
жі інтернет на офіційному сайті Університету (nauka.jur-academy.kharkov.ua), 
Національної бібліотеки України імені В. і. Вернадського (www.nbuv.gov.ua) 
та Наукової електронної бібліотеки (рФ) (www.elibrary.ru) (додаток 2);

– фотографія автора (співавторів) статті розміром 4×5,5 з розширенням 
*.jpg, якості 600×600 dpi.

3. редколегія залишає за собою право відхиляти матеріали, повертати їх 
на доопрацювання, скорочувати й редагувати. У разі потреби може передава-
ти рукопис статті на рецензування членами редколегії. Матеріали, подані з 
порушенням указаних вимог, не публікуються, авторам не повертаються. Не 
допускається використання сканованих або сфотографованих схем, рисунків, 
таблиць тощо.

технічні вимоги
Текст статті має бути набраним у текстовому редакторі WorD (версія 

1998 –2003) for WINDoWS) шрифтом Times New roman № 14 з міжрядковим 
інтервалом 1,5 з полями: ліворуч — 3 см, праворуч — 1,5 см, угорі та вни-
зу — 2 см.



254

Вимоги щодо оформлення статті (див. додаток 3):
– у лівому верхньому куті першої сторінки зазначається шифр УДК;
– наступний рядок (використовується шрифт Times New roman кегль 14 

з міжрядковим інтервалом 1,5) — відомості про автора (співавторів) мовою 
статті: прізвище, ім’я, по батькові (напівжирне написання), науковий сту-
пінь, вчене звання, повна назва посади, установи, де працює чи навчається 
автор (співавтори); місто, в якому знаходиться організація, вказується, якщо 
у її назві відсутнє посилання на нього; e-mail автора;

– у правому верхньому куті першої сторінки розміщується фото автора 
(авторів);

– нижче по центру наводиться назва статті мовою статті (використо-
вується шрифт Times New roman кегль 14 з міжрядковим інтервалом 1,5, 
напівжирний).

Якщо стаття містить матеріали досліджень, що проводилися в межах 
грантів, цільових програм, фундаментальних або прикладних досліджень за 
рахунок видатків державного бюджету або за фінансової підтримки інших 
установ, рекомендуємо вказувати цей факт у виносці до заголовка статті. Такі 
роботи заслуговують на особливу увагу та схвалення журналів, що включені 
до наукометричних баз. Наприклад:

* роботу виконано в межах цільової комплексної програми «Соціально-еконо-
мічна модернізація України та формування інноваційної моделі розвитку»  
(№ державної реєстрації 0111u000961) та фундаментального дослідження «Науко-
во-теоретичні проблеми формування, розвитку та інституційної побудови правової 
економіки в Україні» за рахунок видатків державного бюджету (№ державної реє-
страції 0115U000326);

– анотація обсягом до 50 слів і ключові слова (5–7) мовою статті 
(використовується шрифт Times New roman кегль 12 з міжрядковим ін-
тервалом 1,5). 

Для статей, написаних на економічну тематику, під «Ключовими словами» 
вказується JEL Classification (кількість — від 1 до 5 в одному рядку. Напри-
клад: JEL Classіfіcatіon: I23, M21). 

більш детально див.: http://en.wikipedia.org/wiki/JEL_classification_codes;
– текст статті (див. вимоги щодо структури статті);
– список використаної літератури (див. вимоги до списку використаної 

літератури);
– під заголовком References має бути транслітерація бібліографічного 

опису джерел. Слід звернути увагу: а) джерела англійською мовою необхідно 
оформити за міжнародним бібліографічним стандартом АрА (стандарт АрА 
http: // www.bibme.org/citation-guide/APA/book); б) транслітерувати власні на-
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зви, прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
від 27.01.2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфа-
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– відомості про автора (співавторів) російською мовою, якщо українська 
є мовою статті/українською мовою, якщо російська є мовою статті): 
прізвище, ім’я, по батькові (напівжирне написання), науковий ступінь, вчене 
звання, повна назва посади, установи, де працює чи навчається автор 
(співавтори); місто, де розташована організація, вказується, якщо у її назві 
відсутнє посилання на нього (використовується шрифт Times New Roman 
кегль 12 з міжрядковим інтервалом 1,5); 

– нижче по центру наводиться назва статті російською мовою, якщо 
українська є мовою статті/українською мовою, якщо російська є мовою 
статті (використовується шрифт Times New Roman кегль 12 з міжрядковим 
інтервалом 1,5, напівжирний);
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– анотація обсягом до 50 слів і ключові слова (5–7) російською мовою, 
якщо українська є мовою статті / українською мовою, якщо російська є мо-
вою статті (використовується шрифт Times New roman кегль 12 з міжряд-
ковим інтервалом 1,5);

 Якщо англійська є мовою статті, то після списку використаної літератури 
додаються відомості про автора (співавторів) та назва статті, анотація і клю-
чові слова українською і російською мовами. розширена анотація надається 
українською мовою.

Вимоги щодо структури статті
Стаття повинна мати належний теоретичний і науково-прикладний харак-

тер, відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії 
України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків 
ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1.

Структура наукової статті:
– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор статті, виділення неви-
рішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в 

цьому напрямі. 
бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГоСТ 7.1:2006 і 

відповідно до вимог ВАК України за формою 23 (бюлетень ВАК. — 2009. — 
№ 5).

Заголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНОї ЛІТЕРАТУРИ» (шрифт Time 
New roman, кегль 12, розріджений на 2 пункти, вирівнювання по центру). 
Використана література подається мовою оригіналу загальним списком за 
порядком її згадування в тексті у квадратних дужках (наприклад, [1, с. 22], 
або [1], або [1; 5]).

При підготовці рукопису не слід користуватися для форматування тексту 
пробілами, табуляцією тощо; не слід використовувати у тексті колонтитули, 
ставити переноси вручну, не користуватися автоматичним переносом.
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