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1 ЗАГАЛЬНА ХАРАН'ІЕРИС'!'ИІ{А. РОБО'ІИ 

Актуальність темп дослtд:<>:еннл. Одним із · ОСНОВНИХ rrажторІ:в 
стабілізаціt економіки УкР<'їІни є всебіч:ш~ і~.:,;:,,. .. ._ .. .Yv~x форм 

nідnриємющтве., в тому числі ± малого бізнесу. 
В кризисній ситуаціІ, в якій знахол.и'І'ься економіна УкраІ

нн, як внутріmня,так і зовніmня,Іt nолітика nо!Іинна бути nідnо

рлдкоn~на в netEY чергу nроцесу реформування економіки, шо мож
ливо тільки в yrюnax nідтримки Урядом Укр~!.Іни національно! nро

мисяовостt і nідnриємництва, вирішення nроблем у nромислоnій, 

nодатковій, митній сферах, створення цивілізованоІ і ефективно 

діючоІ фінансово-t{редитноІ систеlо'И . 

Вивч:е1пнr зарубі жноr і вітчизнлноt тrрзктики розвитІ(}' nідnри

ємництва ~воляє зробити висновок про те, шо нвJИільш nоширеною 

п орrмfзаційно-rrра.вовою формою Б нашій краrні на сучасному ета

nі екон~мічного розnитку є малі nідnриємства у вигляді товариств 

з обмеженою ІІідповідальнtстІО. По даним Міністерства статистики 
УкраІни tlИТОІІЗ. вага малих n iдnpr!~~,:::-::з в госnодарt'ькому механі з

мі кратни становить 4б,8 відсотків /без урахування кооnеративів/ 
зід зRгального числа зареР.строваних nідnри~мс тз на І січня 1994 
року. 

Досвід роботи малих: nідnриємств за корхtоиом , а також в наш і й 

ttpalнi nоказав ряд nозчт~tвних: особливостей у виріruеЮІі }щми ях 

"иробничих , так і соці8Jlhнюс завдань. Як nравило. малі nідnриєм
ства без особливих зусиль можна розмістити як у великих, так і в 

малих містах, а також селах. Малим nідnриємстеам властива висока 
маневреність !!иробництва, здатність до швидкого уnровадження но

воr техніки та технолоrіr, готовність до виnравданого комерційно

го ризику. 

Розвиток широко% сітки малих nідnриємств ослабляє моноnоль

не стаиовиmе nідnгиє·:ств-гігантів, бпагодіnно вnпиває на еконо
міку та соціальну обстановку регіонів, де є лишок робочоІ сили, 
малих і середніх мі ст. · , сnрияє закріnленню трудових ресурсів, 
nриближенню сфери виробництва '1'& nocnyr до сnоживача, кращому ви
користанню фінансових, матеріаJІЬних і 'l'рудових ресурсів. 

Нез8!ажаючи НА. це, nроблеми створеННJІІ, фуикціО!\УваІОІЯ і роз
витку малих nідnриємств на сьогоднішній день не досліджені на 

моноrрафічнс:щv рійні. Разоц з 'І'ИМ деяким ПИ'1'8.НЮІМ, пов'ІІЗ8ИИМ з 
tx ntnльнtстю, за nстаннв десятирі~ nрисвятихи еиоr nраці такі 
аетоrи: Т:i6i r(OD А .Н. t Виmнемька М.К. , Горбунов Е.Н • • Декельман 
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Л.К., Єгизарян Г.А., Захаревич С.Н., lльУи М.А., Кач-.rра ІІ.В. , 
Куликов Г.К., Мос'І'Овенко С.Н •• ~ Мусі11ка В.Л., Мягков П.В., Оноn
рієнко В.В., ОрленІ<о А.А., Р11сенцев В.А., Селіванова І.А., Федо
сєєва Н.К. та інші. 

Позитивну роль у розвитку малих nідnриємств відіграхи прий

НІІТі в останні уоки Закони Украtни від ? лютого 1991 р. "Про 
nідприєt.nrnцтво" , від? лютого 1991 р. "Про власність"2, 11ід Zl 
березня І99І р. "Про пzдприєwс~ва в УкраХні"з, nос~ано11а Ради 
Міністрів УкраУнськоt РСР від 22 вереснn 1990 р. "Про міри по 
створенню і розвитку малих підприємств"4, постанова Кабінету Мі
ністрів УкраУни від 14 вересНJІ 1991 р. "Про створенНІ! Де~кавноrо 

комі те ту по сnр11ЯНJІю малим підnриєм~твам і nідnриємництву"5 та 
інші. 

В той же час ці nравові акти в нових економічних умовах, не

зважв.ючи на внесеННR' 1f:J них багаточисленних змін та доповнень, не 

містять в собі всіх вичерnних nоложень по nитанняц, nоставлен.иw 

практикою: одні Ух норми вже застаріли, інші - не були розробле

ні в nовному об~яз і, деякі nитанНJІ діяльності ма.пих nідnриємств 

тах і не знайШли свого чіткого норма~ивного закріnлення. 

Удосконале1тя nравового регулювання відносин, nов'язаних з 

функціонуванням малих nідnриємств, дасть змогу підвишити ефектив

ність rx діяльності, що в цілому буде сприяти насиченню ринка то
вараwи та послугами. 1{\ Таким чином, вибір теми дисертаційного дослідження обумовле-

t ний не тільки в~ливістю П в сучасних умовах nереходу до ринк()воr 

економіки, але і станом УТ разробленності. 

Предмет та мета дослідження. Предметои дисе rп·І.щійного дослід

JІення є nроблеми nре.ІІового регулювання діяльності млих підприєм 

ств в період rереходу до ринковоt економіки. 

Мета дослідження nомгає в тому, mоб на основі аналtзу діяль

ності малих підnриємств в нашій краrнt та за кордо11ом визначити 

1Відомості Верховно! Р8,Ц.И УкраІни. - 1991. - J 14. -Ст . І€8.; 
2Biдouoe~t ВерховноІ Ради У~l~!ни. - 1991. - ~ 20.- Ст.2.49; 
Звt.цowocrt ВерхОІІНОІ re"'f УкраІни. - 1991. - !Ф 24.- C·r.Z/2; 
4зл УРСР.- 1991. - ~ r , - Ст. І; 
Бзn УУ. - !992 . rt ?. -· Ст . 164 
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tx місце і роль в С'І'руктурі госnодя rського мех:ш r:ч~: Kfl.'llJІи, ви

явити 1:едоліка в Іlf"іВОвому {:'€гултоrанні Ух дінльшст± та гвести 

проtюзІщі r шо)tо удосконалення та ynornлi'Y"nm1"' ""u",._,."., зпконо
даrстРа про ма 'І і nідnр1смстІщ і на ncнoui і1ого :J.П! :-;Сі:щі І nідго

тувати nrоект Закону УкраХни "Про малі nідП!ИСМС7nа". 

Теоретична та tвФорма!\ійна база дос.1ід;~сння. !.!<>тrщ~~ ,л,ncлill=, 

~fu.. В npot:ecЇ J!I!CCpTD.Pi'~I10ГO ДОСЛІд-.:еІІІ-іЯ теоrст~ІЧНОЮ OCHODOII) 

були ПІ щі· Вольфа В.Кі. Осноnн У'ІСІІІІЯ о тов.з.риuюстrа..'С и lІкшюнер

НЬІХ о< >:пестнru.t. м •• І~с?; Лruщкodk1. С.ІІ. пl-~дnrиним:'lтельские СОІ!)Зfо'І 

"" русекому np~:~~y . С.-ПстерІ'іург, 1914; Зtu.Іeнгorfl З.М. Про.воrоf\ Рf>
жим матсриальньrх и {'flинaнcom.rx ресурсов в хозяйстnенннх системах. 

М., І9о'? ; Малсина Н.С. Имущестnенная от~етственность n УО:lЛЙС'!'
веннNх отношениях. М. , 19(~} ~ Овсwsвка В. В. Пrоблемн всзмсшсн~:я 

убЬІ'J·ков в хозлйстяеннт~ праве/ І авто~~рат диссеrтации на соис
КRtІИе У'ІІ!tІОІ! стеnєни докторе. юридических ч~уІ<. Х11рьхов, 19'72. 

В nroueci роботи над дисертацією автор :н'.КОfМСТС'Rувала nрщі 

учених-nравнюtів Б~тусл С.М., Заnt:;~иктова А.В., Гайворонського 

В.М., Гойхбарrа А. Г., Иоq~ О.С., Корнеєва С.М., Краснокутського 

В.А., Крась:ю 1.ю., ЛаnтєвІ'l В.В., М~щутоrа D.K., Маслова В.П., 
Матвеєва Г.К •• Наменгєнова К.Н., ПршtськоІ Г.В., Пушкіна О.А., 
Собчака А.О., Сулєймвнова М.К., Толстого Ю.К., Шелестова в.с •• 
Якутева В.С. та інm., а також npat~i вчених-економЇстів Абалкіна 
Л.l., Бірмана А.М., Левіна В.М., Татура С.К. • Самуельсона П. , 
КруцьІ(ого в. А. , Евенса дlt. Р. та інш. 

lнформаційною базою дослідження були також нормативно-nраво
ві акти, які стосуютьсл регулювання відносин, nов•язаних з функ

ціонуяnнням малих nідnриємств, матеріали дерк.авноІ реєстре.ціr ма

лих nідпrиємств. а також матеріали практики розгляду госnодарсь
ких сnорів арбітражними судами за участю мал.их підnриємств. Широ
ко використовувалас~ філософська, економічна та юр~чна літера

тура. 

Під час роботи над темою дисертаційного дослі~~ННR застосо
Rувався діалектичний метод дослі.цІ!tення і такі приnоми. як nорів
няльни~ аналіз, системниt\ nідхід. узагальнення та аналіз rтре.к'l'Ики. 

дисертаційне дослідІІ{ення nроведено на матеріалаХ УкраІни. 
враховувався досвід регуллван•~ однотипних відносин в де~вах 
ближнього і дRлекоrо зарубіжжя. 

Hn.yкona. норизна доспfдхtення., В дисертацtr вnерпе у nравовіЯ 
літеrатурі на ~юногJ:йФtчному рівні аналізуються рfзноммові Пt'f\-
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eont rmтання створення, функціоНування і nодальшого розвитку ма

пих ПІДtl!JИЄt.ІС'і'В. 

Пr-ектична значимість дисер•rаційного дослідження rюлягае та

кож і в тому, 1110 його висновки та рскомендаціt можуть бути вико

ристані при nодальтому удосконаленні законодавства про малі під
nриємс:тва, в nроцесі nідготонки учбових посібників і ІАетодичних 
рекоиенда.ній, в nроцесі читання иурсу лекцfй по госnодарському 

nраву та арбі тражному nроцесу , зкономtці галузей народного госnо

дарства для студент ів юридичних вузів та факультетів, лекція для 

nрактичних nraцi вникі в. 

ІІа захист виносяться такі основні nоложення: 
_ про поняття малого підnриємства як госnодарського суб•єк

ту, кри'l·ер і! його віднесення до розрядУ малих nідnриємств /o6c1U' 
госnодарського обороту, чисельність nрацівників, розмір статутного 

фон.пу/; 
_ про особливості nравового ста~;су малих nідnриємств У виг-

ляді товариств з обмеженою відrювідальністю; 
_ про особливості nравового р3жиму майна малих підnриємств/ 

склад, джерела його формування, здійснення nрав на майно, майнова 

відnовідальність оо о6ов • язкам малих nідnриємстз'; 
_ npo основні напрямки і форми nідтримки малих nідnриємств 

/розробка і реалізація державно! і регіональних nрограм розв~1·ку 

малого nідnриємництва, удосконалення nравового (Л'Гулювання дхяnь

нос~і малих nідприємств та інш./; 
_ nроект ЗакfіІну УкраІни "Про малі nідприємства''. 

Аnробація і вnровадження результатів дослідже .. ня. Дисе-ртація 
виконана на кафедрі сільськогосnодарського nрава УкраУнсько! дер
жазноr юридично! академі! по сnеціальності "Госnодарське npa.вJ; 
арбітрвхний nроцес ". Основні nоложення та висновки, що мі ?тяться 

8 роботі, опубліковані в наукових ста'l'ТЯХ та тезах 8Ис·rуп~в на 

наукових конференціях .. Деякі результати Д<)слідже~ня доnовхда:w.сь 
автором на міжрегіон8.Jlьнtй конференц±'! "АRтуальн.L nроблеми дІлль
ності місцевих Рад народних депу•ш'l'ів ь умовах nеребудови" 
/!990 р./. Наукові резуль'l'ати дuС.ІJіджения викорис'l'овувались авто
рам nі.ц час nроведеннл занят~ :з уч6ових курсів госnодарського nра

ва і &рбітражноrо npot~cy, е~Jном!ки гаJ~зеЯ народного госnодарст
~ tз сТХдентами денного , uечірнього та заощІого факvльтетів Ук
раtнськоt деркавноУ юридично! ашщеwі r. 

б -

!. 

Cтpyк'!')'J?lt дисертаціІ. СтРУктура дисерта.піІ Rтдобоожає цілі 

і завдання дослід/1\ення, його основні на.rгрямки. Вона с:кла.ца.єтьсл 

із вс'І";nу, двох rлав, sші об•єдІJують вісім nараграфt я, висновку 

та бf6лtографі І. 

зм! ст rоБО'ІИ 

в~Т'l!! містить у собі обгрунтування аttтуальності теми дисер

таці ! , пrедмет та ме ту ,rJ:ос.nідження, в ньому r;озкrивається новизн11 

дослtджснм та щ:nктична значуmіс'l'Ь роботи, а. тахож сФотщульояа.нt 

noлoжcf.ltl'i, mo виносяться Hf\ захист. 

Пer:ma гл11.ва - "Загальt~а х~рмтеристика. праЕоnого ста'!УСУ мз.

д!!!._Щ'І}гисмств~ 

~ nершому nаJ"Іnггпфі автор розглядає nrюцєс розвитку законо

да.встnа .ІШ зарубіжноl'О, так і вітчизняного, в тому ·.mсл і і доре

ролr.щіtІного , npo мa.Jti nідrтrиємства-товаристм. з обt4еr-:еною в ідnо

відальюстю з noчa<rн:v Ух виню<неннл і до наших днів. 

Bпcrme w.алі nідnриємст1.1а-товаrистр,а з обмеженою 13Їдnоnідаль

ні стю виникли ше на кінці мин:v~vї\• t:•rол іттл в Германі t, nізніше -
Австріt. АнгліІ, Франці! та царській Росі І. На nочат:ку 20-го сто

літтп оони стали однією з провідних форм n tдприємющькоІ діюrь
ності і не тільки тому, що втягували в цю с::раву значну кількfсn. 

актиuно r частини населення, а й завдми своІ~ ефективності вироб

ництва та соціальній значущості . 

В той час, коли в краJнах з ринковими відносинами~ органt

заційно-nравояа форма nідприємництва набирала свого розвитку, в 

наmіА краІні з nосиленням nдміністративно-командних методів уnрав

ління економікою вона nост,уnово витіснялась t з кінці 20-х рокі; 

була nовністю знищена. 

З середини 80-х років 3 nс.чатком nереходу до ринко~Jих відно
син в нашій краrнt розпочався новиR emn відродження ефективно ді
ючих nfдnриємницЬІшх структур, в тому числі малих nідприємств·· 'І;О
nариств З обмежеНОЮ ВЇДПОВіДаJІЬНЇС'l'Ю. Цьому СtтрИЯ:JУИ Щ'ИЙНЯТЇ ЗМО

НОдаnчі акти npo мА.лі nідприємства, 'l'ОБЗ.риства 3 обмеженою відnо
відальністю та інше законодавство, яке Т>егуJІЮє риН'Ковt відносини. 

У друГОмУ nараграфі на основі вналfзу nравово! та ехономічноr 
літератури , чинного законодавства про малі nідnриємства. .- товарист
ва з обмеженою відnовідальністюавтором nі:дцв.ються критиці ісцvючt 
в за1\онощ1встві Іtритері І nіщюсення nідnриємств до розрsщу 
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"ма.щtх". Дш)ться п~опозиці Х шодо Хх удосконалення. Bnepue в nра.
вов ій лІтературі з ураJСуванІUІ'~ Зооблених висновків дається nонят

тя ма.лоРо nідприсмства. 

Автором роздіІІлЄ'l'Ьt:Я nозицrя Г .!<у ликова та інmих, згідно якоr 
існуючий в чинному законодавстві і не визначений до цього часу та

ttий крит,~рій віднесенюt nідnриємства до роз ря.пу "малих; як обсяг 

госnодареnкого обороту , nовинен бути з ньоРо виключений, так як 

він nеред усЇІА наnраВJіеНИй пrот-о1 ефе~:·rивності виробництва і не
ьиnраьдано лишає змоги високоро1вину•rі nідnриємства з великим о6 cя

row ><aniTA.JI} бу ·tt "і.цhtн.:еними до розряду "малих". Хоча в умовах пере 
ходУ до ринкових відно..:ІШ у зв•язку з тим, mo більшість nідnриємств 
н.изькорента6елью, цей критер ій, на. думку автора, може бути тимча

сово залишеш<й в законодавс'І·ві. 

Щодо яіднесt:ння nіднриємств до розрRдУ "малих" no критерію 
чисеJІЬНОС'1'І Пр8.lІіJЮЧИХ На НЬОму, ТО , ВИХОДЯЧИ З Пра.lt'r.ИКИ ЙОГО за?

'ГОСуВаННЯ, а.ьто,юм ЩJ0:10нується кількість nрацюючих на малому nІд

nриємстві f•ра.хо~:~увати тrдьк.и в нінці звітного періоду 1 в середньо

wу за І ~G:й nеріод. 

Для віднесення підnrмємства до роз рядУ "малого" автором nро

nонується включити в законодавство про малі nідnриємст~а. .та.кий 

загально поийш1тий кr~итерій в світов ій ринковій еІюномІцІ , як роз

wір с:таsу.нсrо фоtЩу /вар'І·ість майна - обсяг основних і оборотних 

фондів/. 
Розділяючи точку зору деяких вчених: /Певзнер А. , Соколове~~ 

КІІй В. та і~ппі/, ава>ор, виходячи із за.гальнофілоt..офських nоглядІв, 

l!j цносить "малі nідnр.иємс'І'ва" до родового nоІі.RТТЯ і, керуючись 
зазначеними критеріями віднесення nідnриємств до розряду "малих", 
вва:'Кає, шо т8J<і суб •єкти господарювання, як кооnе, тиnи , "С;<'П" "".!1.!)

ські оrовариства та інmі, - ю< видові nоняття МО/!tУТЬ бути також 

віднесені до розрядУ "малих підприємств". Це дасть змогу поСІи~ити 

на них nільги, nередбачені: законодавствоw для ма,1и·· nідnриємств, і 

буде сти~лювати Іх розвиток. 

Виходячи з цього , автор робить f\ИСН~"ВО}( о• о МАЛО nідЩJИєм?т-
80 _ це с&«>стійний cyf') • єкт господарюваtІН::- , ьc:,clHt ~ на ос1ювІ 

буд:~о-яких форм власності з встшювлен"•· законодавством о6сяг~м 

госnо.царсьного обороту, чисельні!" •,ю r; 1.18.ЦІОючих 1-f.a ньому , розмІ-ром 

статутного фондУ і tщц.tленv.' , r1вами ю~мично І особи. 't'а.зді йеню
ючий діялt.tііСТ» no в~робmщн,; товв.рt~ . виконанню робІт І нвданню 

пог Jty г :1 ме тою оде ржlіЮІ>1 np110J l·ку . 
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1Qе,!ій nараграФ nр~ісвячений визначенню ролі та місця ма.лих 

nідrrриємств в структурі госоодарського механізму кг:1 Y;rn. В ньому 
аналізуються проблеми становлення та сfующіuнуt;.-1.""" -.";лих ntдrrри

ємств на сучА.сному етаnі ро:зРитку еко.trтіки. 

Виходччи із економі•rно І та coцia.:Jhнor pf)лt М·'1ЛИ:< nідrrrиємств 

в економtці краrни . на oc110r 1 nроІ1еденоrо аналі~у 1'\nтором ви.л.і

ляються осrю1'1ні nроблеми , rюв 'язані з станоqлсннлм та фjrнкціон.v

ІІШІНЯМ малих nідnриємств, розкр•шаються Іх РрІ чюІи. 

Серед них: мо~но виділи'І·и такі: 

- недостатня nрамва rегламентанія діяльності .-.алих nідnри

ємств; 

низькиfІ ріRень тскнологf'і та навиків уnг~.міннл; 

скла.л.ність у достуnі л.п но сих 7€'XHO.I"()r іИ •,·n 'І'Єхнологі чноt 

інформ•щі У, а тако:-t до ресугсового забезnечснІUІ; 

- ІНІкористання несфектнnноrо обладнання; 

- нн:JЬІ<иІ1 рі nень виrо(ішщт!'а; 

- обмежений дос·гуn .n.o дже р..>;;. •І• іr~ftнсуваннл , більш висока вар-

тість кредитів; 

т-руднощ і в мщжетинз і і rеа.nіза.ці І ІlГІ')дУКці У , в тому чис-

лі і у Аиході на міжнародтІй ринон та інш. 

У четвертому nара.ггаФі аnтор розглядає nроблеми створення маЛJ1х 

nідnриємств та tx державно! реєстраціt. 
На осtюеі вивчення nрактики створення малих nідnриємств у 

яигляді тооариств з обмеженою відnовідальністю та nrахтики tx 
де'{11'(авно r ре єс 'І раці У автор яносить ряд щюnозиці й шодо удоскона
лення законалnоства з цих nитА.нь. 

Автор вва~Ає, шо на малі nідnриємства цього виду nоширюєть

ся все ~аконодаnство npo с':'~ .іРf>ННЯ' товариств з обмеженою відnо

nідальнtстю без ()удь-якпх виня·rкі в . 

Процедура Іх реєст-ра.ціУ, на думку автора, nовинна виходити 
із таких nринUиnія: 

- nідnриємець не nовинен доказувати nеред органами держа.вноr 

реєстраці І свое: npann на володіння nримішеннлм за адресою nідnри
ємства, заявленою в Иоrо статуті; 

- оргм-І державноУ реєстrе.ці t не nовинен виконувати кадрових 
фvнкцій rю контголю за діяльністю nідnриємства t не nазинен нести 
nілnовідальністn за не~ідnпвідність відомостей, вказВJUц в уста
новчих дОІfументах: 
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- для державноУ реєстрацfУ nідетриємець nовинен відвідувати 

два рази орган де~жавноr реєстраціХ : для здачі документів на ре

єстрацію і для одержання свідоц•t•ва npo реєстр<щію в установлений 
законо~о~ термін; 

- наявність розрахункового рахунку nідnриємсоrва в банку його 

обслуговування є уні версюхьним засобом достуnу до підrrриєнства 

всіх органів державного уnравліюІя, які мають відношення до ха

раv:теру та ~зyJtь'L'tl'l'iti госnодарсьис t діяльності підnриємства; 

- на основі nодано У заяви засновників та установчих докумен

тів 6а.нк nовинен відкривати розрахунковий рахунон малим nідприєu

стВШ& !'іез ІЩЦа.rtнл Ім nрава здійснювати фінансові операц,іІ до дер

жавно r реєс'~'раці r. 
На основі зазначених 11ринципів ав•rором nроnонує•rься така cxe

wa рt;єстраці І ма;юго nідnриємства у вигляді товариства з обмеже

ною відnо.від&льністю: 

І. Засновники n:і:~ля склмаюІя та нотаріального засв ідчення 

установчого догоnору про створення nідпrиємства звертаються в 

банк для відкриття ~озрахуНКОtіОГО рахунку. В договорі вказуються 

nасnортні дані фізичних осіб - засновни:<ів, адреса Іх nроживання . 

банківські реквізити та місця зиа.ходжеmт юридичю1х осіб - зас

новників, місце знаходження створюваного nідприємства. 

2. Банк на основі заяви засновників та 1'-х vс'!'ановчого дnго

вору відкриває nідnриємству розрахунковий рахунок /тимчасовий/ 
<Sез права здійснення фінансових оnерацій. оформлює внесення зас

новникаwи грошового вклв,ду '.1 с татут~rnй фонд в cyari не мeJ-olle ·ю 

ВІДСОТКІВ БІД З8JПЗJfеНОГО В ~ОГОВОрf, f указує НОМ<!) !)t'З f8.Х.)'І ІКОІЮ

ГО ~хунку 11ідnриємства, якИй вноситься в '1'11'1'УJІЬНІ1А л~ст ус·ганов
чого договору з зазначенням назви та адреси банку . Дата запису 

засвідчується nечаткою <Sанку. 

З. Засновники nодають в реєС'І'раційниА орг~н Н1кі доку~ІЄН'l'И: 

реєстраційну J<артку встановленого зр~l) ':.J TtJ.Гy•r у щІу-.< щшмірни-

ках, .на одному із яких є відnовіднЕ\ відмЇ1'Rо. ()анку, квітаtщію 
про платню за держаеиу реєст~11' >0 

4 . Після державно 1 рс;,єстрацr 1' nідnриємцю видІіЮТЬся І'!{Іимі рни-
ки зареєстрованого C'l'f.J..'!'\''11' 1·ановчого договору 'l'a відnовідне 
свідоцтво. Реєстраці~в.:й оу,. н.н вrrисує розрахунковий paxyJIOK nід
nриємства f реквізиті-' nанку на титульні листи дву:t nримірників 
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ус1ановчого договору, а ТQ.КОІК завіряє Іх своєю nечаткою. В <'ВЇ
доцтві про реєстрацію вказується: адреса nідприємства. розрахун
ковий рахунок та реквізити банку, в якому об~луговується nідnри
ємсоrво. На цьому nроцедура дері(В.ВНОІ реєстраціt підприємства nо

винна закінчуватися . 
Свідоцтво rrpo реєстрацію /як документ/ не nовинно nризвава

т~ся дійсним без відмітки nодатково! інсnекціt npo становлення 
на о6лі!( даного nідnриємства . Про це в свідоцтві робиться від
nовідна відмітІ<а. На основі nоданоУ nідnриємцем кontl свідоцт
ва про ~ержавну реєстрацію із відміткою nодатково! інсnекціХ 
про стащвлеrня на облік банк дає дозвіл на здійснення фінансо
вих оnерацій. 

Запропонована автором nроцедура державно! реєстраціХ nідnри-
ємства ма.хсимально ЩJJ~ближається до nовідомчого /явочного/ прин
циnу t значно скорочує tt строки реєстраціХ та може бути закріn
лена відnовідною nостановою Уряду УкраІни. 

В останньомv nараграфі цієr глави розглядаються nитання про 

основні наnрямки та форми підтримки малих nідnриємств. 
В краІвах світу, економіка яких базується на .рин~ових уtд~ 

посинах, сnриянню в становленні, розвитку та виживаннІ малих nІд

nриємств nриділяється значна увага як з боку держави, так і nри
ватних громадських організацій. В розвитку малого бізнесу заці
кавлені всі верстви сусnільства, гігантські економічні структ,ури, 
політичнt та громадські організаціХ , окремі громадлни. розумію~, 
шо малі та середні підnриємства - базис, на якому сто Іть вся еко

номічна nі~міда, яка забе:..nечує зайнятість всьоl'о населення, за

доволення його життєвих потt~б. 
В цих краУнах створені та активно діють різноманітні деІJІUUІ

ні та громадські організаціІ підтримки t~ого бізнесу. Вони 
створюються також в краtнах бли)!(нь ого зарубіжжя. На думку автора, 
успіх розвитку малих підприємств в нашій краХні n?.RМo залежить 
від ціJJеспrямовано l' комппексноУ nідтримки малих nІдnриємств як 

з боку державних, оrак t гром~цських організацій. Автором ~роnону
ються основні форми і наnрямки державноУ підтримки малих ntдnpи-

"'""' . у ємств, доцільність яких обгрун'l·овується в ц.,оwу ~рв.Гt~І. виr-
лядt сформульованих nоложень вони знайшли своє wtcцe в тре~о~ 
розділі "Форми державн()t підтримки малих nідnриємствІ! trpoeR'l'Y 

п-



Закону Укrа Уни "Про малі nідnриємства". 
Оснсгні з цих форм і наЩ:JЯt.ІІсів та1сі: 
_ розробка і реалізація загальнодержавнеІ та регіональних 

nрограм розвитну ммо~о nідnриємства; 
- удоскон~лення nравового рєгулювrо~ня м~лого бізнесу; 

- сщJи.янюr модернt:зя.ці r та. достуnу до нових технолог і А; 
- f'fюрмуІІання і ро:> nи ток інвестицій них інституті в, надання 

r:од'.'І.тконих nільг малин nідnриємствам; 

- сnрияння забезпеченню малого бізнесу ресурсами та -реміза-
ці t nродуrщі У , в тому чи~лі і на еві товому рівні; 

- інфо~,маці йно-консуль тативна nідтримка; 

- HA,D.f\HHЯ КредИ1'НИХ nІЛЬГ t 
- стnорення nільгових умов стр~хува~я; 

- зовніmньоеконсмічні щюФсренціІ; 
- сnrияшщ в nідготовці кадрі в для малого бізнесу. 
Їх реалізація вюсла,лена алтаром в таких основних nоложеннях: 

- ОСНОВОЮ орrп.нtзаПЇЙНОГО форнування ДЄ[.Сr.~ВНОУ ПТДТГИМКИ МА-
/ЮГО б І знесу є доnгострокові і nоточні щюграми, які здій снюються 

f!a загальноде[!"<аnно~w тn регіональному, ТJЇвнях. 
Д()nгocтror:nni /на 3-5 roкin/ nрогrами nідтrимки ммого 6і:1не

су повинні затrюр,т.r.~~~,"УD~ТИС'Ь no осноrшим nозиціям Берхоnною Радою 
УкрА-ІНІ,, обласними. міськими та ТJD.йонними Радами народних де1wта-

тів. 
ЛотОІtНЇ щюгрtlМИ nідтримки малих nідnрисмете в '()Lti';Kax тінанео

вого року nовинні розроблятись ІЮ, баз і основних nоложuнь доRгостро
t<оnих nрограм з урахуванням копкrетних фінmюомrосполаrських си

туаві« кожного року і nриtім.<tтись Набінетом Мtністрі в УкрRУНи. а 
тwсож місцсnими аргонами держаrчюІ влади та уnr;нщіння. 

Для мплих nідnриємств і особливо тих, які за.Ама'Dться nріоrи
тетними еидwи діяльності /виробництво товарів народного сnожи

МІІня. надання nослуг населенню, будівництво та інш./. державою 
f1СТ8.Ноnлпються дифсрЕіНІ\ьовані nільгові умоnи крелитуваннл, оnо

дА:rкуnання, пrид6аннл сировинних ресурс і А, валютних засо(і t n та 
інш. ~лі підприємства несуть М3йнову відnовідмьність за цілr,о
ве 8ИІ<аrиставнл матеріельних ресурсів, фінансоRих та валn-rниr. за:_ 
собів,одср;~~;аних 6е:нсоtт,товно та ва нільгоних умовах. 

ДсржnРнє сnрияння реалізаці~ nродукціІ Wl.ЛИХ підnриємстn 

- І2 -

зді~снюєтьсл шляхом: 

- обов 'язкового щорічного резерьування за малими nідnриєuс~ 

ваю1 частини обсttгу цен'І•ралізовано-фінансових державю1х за.човлень. 

якt встановлюються Кабінетом Міністрів no кожному із Хх в~ів. 

Госnодарські відносини державних організацій і малих nідnриємств 

no виконанню державного замовлення будуються на договірній осно
ві; 

- обов •яз ко вого щорічного резервування за малими nідnриємст
вами тве1щоХ частини в!д вартості централtзованого фінансування 

замовлень. робіт та послуг. які як rенеральнОМ'J підрядчику nере

даються великим nідприємствам і фірмам. Розміри цієІ частини ~оріч
но встановлюються Кабінетом Міністрів; 

- nільгового дос~упу маm1х nідприємств до централізованиХ 
інформаційно-комерційних сис•rем. 

Малі nідnриємства , які мають nодаткові 'І'а інші фінансові 
nільги, а також ті, лІ< і одержали кредити інвестиційних державних 
фондів та фо~щів з державною участю, зобов•язані застрахувати свое 

майно, фінансові та комерційні ризики. П•ятдесят nідсотків cyu 
страхояих внесків з цих в~ів ст~хування виключаються із nрибутку . 

ІІRИй підлягає налогооnодаткуванню. 

Малі nідnриємства, які займаються nріори1~тними в~Ами дtяльн~
стt t у яких nрибуток с~ановить не 1.1енmе семидесяти відсотків від 
загального обсягу. мають nраво на nротязі трьох nерших років ді~ 
яльності nроводити амортизаційні відчислення від вартості основ-
них виробничих фондів в розмірах, які nеревищують в два рази но-р

ми, встановлені для основних фондів. 
В сфері зовнtшньоекономічноt діяльності малим nідnриємствам 

встwіовлюються зменшсні старки мvта на ексnорт товарів, робіт та 
nослуг свого виробництва. а танож на імnорт сировини, матеріалів, 
комnле!<туІІJчих виробів та обладнання для своХх nотреб. 

Малі nідnриємства звільнюю~·ься від t.ІИТа та nодатку на імnорт 
обладнwіНЯ для власного виробництва , виnуск якого nочався не раніше 
2-х років до заключення відnовідних договорів /контрактів/ , ru на
даються гаранті~ держави no кре~та~ іноземних кредиторі» та інвес
'l'Орів. 

Автором висказамі й іншt nроnозиціХ, які заслуговують уваги 

t nicJ~ Ух аnробаціХ можуть бути внесені до Закону Украхни "Пvо 
малі nіцnриемстеа". 
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д ''П . " руга глава - Іравовий режим майна малих nІдnриємств • 

В nermoмy параграфі цієІ глави розкривасться склад майна ма

лого mдrtриємства та ДІ'Іерела. r;toгo формування. 

Під nрпволим режимом майна малих nідnриємств у вигляді това
ІJ1СТР з обмеженоn відnовідальністю автор розуміє t1орядок його фор

t.Wвання і шщілення ним господарчих суб'єктів, а та.иож :щійснення 
ними праnомоtnюстеА no відношенню до цього наnна., його nравова 
охорона.. 

Малі nідприємстnа можуть бути еласнюсани будь-якого ма~1на, 

окрім того, на. яке встановлені законодавством відnовідні обме!І:еН

нп. Види майна, його вартість та. кількість за.лемть nеред усім вtл 
сфери Ух господаrУІва.ння, терміну створення, кільності засновнюсіJІ 

та учаrникtn, ефективності господарювання, достуrtу до кредитних 

pecypciR j т.n. 

Д-.:е~лами mоrм:vвання основних і обігояих Фомів є: 
- в1слал.и засновників, а також майно , яке передане в статут.w.й 

фоtщ nідnриємства; 

- відрахування від власного прибутку, наЩ1авлені на nrидdання 

•єктів основних фондів , Іх модеrнізацію, а також на nридбяння 
обігових коштів; 

- амортизаційні відрахування на nовне відновлення ниро<5mщтвІ\; 

- доходи від реалі:за.цt.І цінни х паnерів t1ід розширене вироб-

ництво, а також наnрRnлені на np~uбaнim обігоnих коштів; 

-майно. яке відиоситьс.FІ./\0 основних фондів, а також до обі-
гових коtnті в, лке nридбане за рІtХУНОк кредитів; 

- ма,ня за аренду оснооних фондів та осs.±гоnих К()mтів. 

Мапі ntдn~1ємства також використовують: 
- осн~внt WоІЩи і обігоRі кошти, одержані в а.реццу від ін

ших суб'єктів госnодарювання; 

- ос.новні фонди і обігові коmтм, одержані безкоштовно у виг

ляді субсидій держRвних органів та інmих органfзв.ці!\ і nримтІІи-х 
осіб /наnриклад, коштИ' державнltt органів nідтримки малого бізне
су, 1~ащ~.nлені на розвиток nр-іоритетних вид±в діяльності, кошти 
блвгоді«них внесків t т.n./. 

Малі nідприємства порлд з зазІІаченими фон,n,ами широко яиrюрис
тоr,ують в своІй діяльності також фонди сnеціального nризначення 

/сш:.цtпльні фонди - rf;онд розви'l'ку виробництва, фоцд сnожиnання, 
сfюн.ц соні мьнn.го roзnитrry І. 
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Для wайна, яке знаходиться у власності товариств з обмеже~ 
ною відnовідальністю. характерна наявніс"І.'ь двух обов•язково ство
р&них фоцдів: статутного та резервного. 

Тільки для створення ста•rутноrо і резервного фондів законо
давством встановлені мінімальні розміри відчислень. Стосовно ін

ших зазначених фо~tв, то вони створюються у nорядку, розмірах і 

видах, що визначаються установчими документами товариства. 

Другий nараграф nрисвячеІшй здійсненню права на майно малих 
підприємств у вигляді товариств з обмеженою відnовідальністю. 

У зn•язку ~ тим, що основний фонд товариства з обмеженою 
відnовідальністю, відnовідно до законодавства, розподіляється на 

частки, розмір яких визначається його установчими документІШИ, 

майно малого nідnриємства цього виду належить його засновникам на 

праві спільноr sласності, яка регулюється ЦК Украrни. Разом з 'l"'.ut 

Законом "ПрГJ власність" встановлено, шо гостюдарчі товариства в 

суб•єктами nрава колективноУ власності, яка до цього часу не зна

~ла свого відображення в ЦК Украrни. У зв•язку з цим закономірно 

виникає nитання про сnіввідношення права сусnільно! та колектив

ноr власності, так як без вирішеюtR його неможливо розкрити проб

лецу здійснення nрава на майно малих nідприємств у вигляді това
риств з обмеженоп відnовідальністю. 

Автор розділяє точку зору тих вчених-правників /ВрагінськиR 
M.l •• Толстой D.K., •ra інш./, які вважають, що це ідентичні nо
няття. і робить висновок, що майно малих nідnриємств у вигляді 
товариств з о<5меженою відnовідальністю належить його учасникам 

на nраві сnільно! дольовоr власності. 
Аналізуючи норми Закону УкраІни "Про госnодарські товарист

ва", автор робить висновок, шо на відміну від норм ЦК УкраІни, 
які регулюють nраво власності, вони більше віддають nеревагу ВQ

~виявленню самих учасників товариств, розширюють Іх права як 

власників. Однак rx воля в більшості виnцдків nовинна бути за.к
~іnлена в установчих документах. 

Виявляючи розбіжності в законодавстві стосовно арава влас

ності на майно мапих nідnриємств у виrЛJЩt това~иств з обмеженоn 

відnовідальністю, автор nроnонує конкретні nponoзицtr по Іх УСУ
ненню. Найважливіші з них такі: 

- згідно із ст. 53 Закону Ук{:в.rни "Про госnо.царс•кt rова.рис't
ва" учасники товариства можуть забороняти nepeyc'!'ylЖY своє! чао'!'ІDІ 
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/rr частини/ у стмутнсму фонді третім особам . ОднІU< це nоложен

ня nовинно бути, як в.і:дмічалось, зв.иріnлене в устR.Новчих докумен

Т$\У. На RiдмifW від цього nоложе!~НЯ ст. ІІЗ T_f{ УкраІни, яка vегу
лr.:'Є ЦР nитаннл, носи1•ь імnеративний характер, тому вона nовиt-ша 

С'ути узго.мена зі ст. 53 Закону УкраІни "Про госnодарські това
РИІ'ТJЗ!>.''; 

- оскільки в Зйконі Укr..а.Іни "Про rосnо.л.арськt то1.1ариства" nи

тання про tІСре"RDїКНість придбання частини /або УІ частки/ учвсни
J{RМИ тorr~rJИc'ГM з обмеr.rеноrо відnовідальністю виріmеl'С не в nовні~ 
Юр.і:, думаСТnСЛ, ЩО Б ЦЬОМу FJИnaДJcy Т['"'ба KCpyR8.'!'ИCff ч.2 СТ. 114 
!!{ УкrА-Уни, згідно ЯКІ') У, я•ооо де1йлька учасників в загально
дольоnіі! tJШ\сності мають ба~r.ння nrидбати частину в загальні~ 

в.r.т:ноr::: ті , ЩJ~яо вибоГУ nокуnця на,n,ається nродА.вцrо. Не д.VJ.U\'f ав

ирп., '~'ІШІl ж норма щ:е.nа nовинна бути закріnлена і в Законі Укра

тни "11ro госnодарсhкі товариства". Вон11 б виклю•-rила неоднозначне 
розумtннn положення ст. 53 Закону Ук~Уни "Про госnодарс ькі то~а-

·· -;т~n", згідно якС'го уча.сники товариств з обмеженою оідnовtдаль-

1!1 ( 1Ю І<ористуються nерєnа;оо;ним nraooм nридб8JІНЯ частини /або П 
'Іf\СТКИ/ учасника • .якиn І r уступив. nроnорційно Іх час~·инІШ в 
CTfl'f.YTHOМ"y фоrщі 'l'ODflpИCTBa. 

Не БИ:ЗИІ'ШЄ сумніву nравильність положення ст. 53 Закону Укра
!ни ''Про rосnод11реькі товариства", в якому говориться, шо nри пе
реході долі внеску учасникІ't, яю1А вибуnає, до третіх осіб, здійс

нпєтt>ся таrсож і nерехід усіх n·pao і обов'язків. Але коли мова йде 

npo nepexil\ лише ti частини , то тут, на д.VМІ\'f автора, до тротіх 

осіб nерех~дить лиmе обсяг тих прав та обов•язкія, .які ~tдnовtда
тп cRJ.4e ті!'~ частині долj майна, яка до них nереходить. В цitt u::tc
'l'Мiofi от. ~З nотребує уточненРч; 

- ст. 51 Закnну "Про госnодаrюь•сі товариствn" зn:'mІlщІє, що ІІа 

вимогу учасншщ та за згодою товариства nри вихп.л.і· :vчаснv.ка із то
вариства :з о()меженою відnовідальністю nклад Аогn в t:'ГS'J'Y'Тmli' rf'Nщ 
може бути rюnернутиА nовністю або частко11о в На'!Уr:>лью~ !WJ)мf. 

Це nоложення nотребує nрияеденнл у відnоnЇJІffіст& ~ Іп!м t с'Г. ІІ5 
цft Укrаtни, яка noтrRбyc згоди сnівР.лвсниtfА на 9ІІJ::іл~нн~ ~~іна І) 
натурі. 

В осташтьому nагаггаФі нієІ глави rю:зглядают.r,с~ 11итпншt мвйно

воt t~ідповtдалt.ностt MllЛW< ntдприємrтв м. f1Ору1ПеJ-Іня договірш1х зо-
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бов•яз~ь. Особливість майново! відnовjцальності малих nідттри

ємс,.в у вигляді товщшс•rв з абиеженою відnовідальністю визмацаєть

ся тим, що rx учасники /nри створенні tx декількома учасниками/ 
являються власниками майна малого підnриємства, пКе належить Хм 

на nраві сnільноУ дольовоt власності. Як самостійний госnодарсь

кий суб'єкт мале nідnриємство no своІм зобов'язанням відnовідає 
•rtльки тим ма~'ном, яке становить його стату'l•ний та резервний фон

ди, і належить йому на праві власності. 

В госnодарських договорах, які заюоочаються за участю малих 
nідnриємств, nередбачаються такі види юридичноІ відnовідальності: 

майнова, оnеративно-госnодарські санкці7 - міри захисту та мораль

на. 

Вони дою1адно розглядаються автором R цьому nараграфі. 

У висновку містяться результати, одержані внаслідок nроведе -
ного дослідження, а також систематизовані nроnозиціУ, які знайшли 

своє місце в nfдготовлевоІ{У автором nроекті Закону Украtни "Про 

шuri nідприємства". 

Основні nоложення дисертаціt оnублі~овані в таких роботах: 

І. Роль местнwх Советов в обесnечении населения медицинскиuи 

товарами І Ак'1'УО.JІЬНЬ1е nробдеМЬІ совершенствования деятельности uес
ТНЬІХ Советов народнЬІх. депутатов в условиях nерес•rройки/ І Краткив 
тезисЬІ докладов и научнЬІХ сообшениА региональной научно-практичес

кой ко1~ренции 2?-28 сентября 1990 г. 
2. МалЬJе предnриятия: про6лемн с'f·ановления и '(lерспективЬІ раз

вития/ АкrуальнЬІе вопросЬ! правотворческой и rтравоnрименительной де

ятельности/ І Тема'l·ицеский сборtик научнw: 'l'рудов, Ииев УМИ ВО, 1992, 
З, ОсновНІ>Іе наnравлен11я и формw nоццержки маJІ.ЬІХ nредприятий/ 

Законодательс•rво УкраинЬІ: состояние, nроолеМЬІ, нерсnективЬІ/ І СбоР
ник тезисов молоДЬJх учеНЬІх, Харьков, У краивская rосударственнаJІ 

юридическая академ11я, 1994. 
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