
ПPo ПЕPЕBIPKУ BИсIIOBкIB IIAyки

iсля rlpтrftняття ГК Укpaiни нa.
yкa гoсПoДapсЬкolo пpaвa oTpи-
малa новий пorптовx. 3axищенo

13 лoктopськиx Ta Пoнa.ц 90 кaнди-
:аТськиХ дисepтaцiй. Утвopeнo кaфeд-
pи Гoспo.цapськoгo пpaвa y бaraTЬox
ЮpидичIlих BHЗ, y тoму .rислi y 'Цвox
пpoвiДних цeнTpaх пiдгoтoвки ropис-
тiв 'в oдeськiй нaцioнaпьнiй юpи-
:ltчнiй aкaдeмii тa Haцioнaльнiй
юpиlи.tнiй aкадeмi i  Укpаiни iменi
Яpoслава Myлpoгo. Пoбaчили свiт не
..]llшe гpунToвнi пiдpрники з loспo-
.]аpсЬкoгo пpaвa' a й вiдбyлoся певнe
стpyктypyвaHrrя oсIloBI]их IIayкoBиx
t-iIКl"[ Ioспo.цapсЬкoгo пpaBa' кoяtнa з
якиХ пpедстaBлeнa киiвськими' дo.
гlеЦькими' xaрI{rBськиМи Ta oдeсЬкими
нaJ''кoBцяМи' xoчa й мaс сaмoстiйнi нa.
пpями дoслiдяteI{ь' aлe дoсиTЬ пЛlдIlo
взaсмoдirоть o.ц}Ia з o,цнoю y сфеpi пiд-
ГoТoBки нayкoBo.пpaкTиЧних кoмеI{.
тaрiв' нayкoвoгo сyпpoвoдy зaкoнo.
ПpoeкTниx po6iт тoщo. Biдuyтнo пoси.
'lll"'raсЯ взa€Мoдiя сyллiв гoспoдapсь-
к lтх сулiв iз  наукoвuями y пpoвeлeннi
спlлЬниx ЗaхoДrв щoдo y3aгaЛьнеI{llя
пpaкTиI{и зaсToсyBaннЯ Ta TЛyMaчeння
гoсПo.цapсЬкoтo зaкoнoдaвствa. Poз-
i o, Пoдцepкoвний' 2010

pо6лeнa КoнцепЦiя мoлepнiзaцii гoс.
пoдapсЬкoгo ЗaкoнoдaвсTBa нa 6aзi ГК
Укpaiни [1], шo yзarальт{иЛa пpoпo-
зицii стoсoвнo виpirлeння tlpo6Лeм
Bдoскoна.1еHня та кoмпактизацii цьoгo
зaкo} loдаBсТBa п iсля пepшиx poкiв
чиннoстi ГК Укpaiни.

Bсe це нaоннo дeмoнстpyо' rЦo Ito,Ди.
фикaцiя зaкoнoдaвствa (зoкpемa гoс-
пoдаpсЬкoгo} дас зМoгу на 6aз i  yoлнo-
мaнiтнeння пiдxoдiв дo пpeдмеTa Ta
Мeтoдy ГaЛyзr пpaBa aкyмyЛювaTи нa-
yкoвi зyсилля для виpirпення пpo6лем
юpи,l'и.tнoi пiлгoтoвки фaхiвцiв тa вдo-
скoнiUIеIIнЯ зaкoнoДaвсTBa.

Xoнa сьoгoднi нayкoвцi не мarоть зa-
xМapних oЧrкyBaнЬ Uloдo нaЛе)кнoГo
вiлo6paження y зaКoнoдавчих aктаx Тх
peкoмeндaцiй, а.пе вiд цьoгo не BTpa-
чa€тЬсЯ oпoсepеДкoBaниЙ вплив нayкo-
виx poзpoбoк нa пpoцeси зaкoнoTвop-
нoстi в га.ltyзi eкoнoмiки, i нaвпaки,
пpoцeсiв закoнoтвopчoстi на актуалi-
зaцiю пpo6лeм I{ayки гoспoдapсЬкolo
rrpaBa.

Пеpедyсiм йдеться пpо Tе' щo зaкo-
нoTBoрчa Дiяльнiсть' нaвiть y фopмi
чaстo безсистемнolo yтвopeннЯ eкoнo-
мi кo-лpaвових I{oвeл, 3даТHа пiдтBeр-
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Э '  ПoДце1кcечLlй

ДИ.||1 ЧИ сПpoсTувaTи бaгaтo виснoвкiв
науки гoсПoдapськoгo пpавa.  Адэке
пpaвoтвopчiсть 06 'скТивнo тяжiс дo
рeа./1Ь}lиx IIoTped сyспiлЬних Blднoсиtl,
Тa.3pешТoю, Maс пeвн i  o6 'сктивнiзaкo-
нoмipнoстi, П{o BкaзyюTь нa нaIIpями
пoдaлЬIiloгo eкoнoМrкo-прaвoвoгo poз.
Bиткy'

Haйпepшoю тyт звepTa€ нa сe6e
yBary сиТyaцlя з ПolllиpeннЯМ y прaBo-
вoмy пpoстopi Укpaiни iнститyтy пpa-
вa гoспo.цapсЬкoгo вlдallня Ta oпepa-
тивнoтo yпpaвлiння, якi нe 6yли вклю.
нeнi y нoвий Цивiльний кoДeкс 2003 p.
y эB'язкy 3 Tим' Цo цивiлiсти BBajкaЛи
нeo6xiдним нa.цiлити yсiх Iоpидиuних
oсi6 пpaвoм влaснoстi нa зaкpiплeне зa
ними мaйнo [2]. Але ui iпститyти 6yлo
з6epеrкенo y ГК Укpаiни тa в iншoму
гoспoдapсЬКoМу 3aКoHoдaBсТBi. вpaхo-
вyloчи дaBнс вlдстoIoBaнI{я пpaв}rикa-
Ми.гoсIIoдapfiикaми цiннiспиx хapaк-
тepистик Циx oбмejкeних peчoBих пpaB
y зB'язкy iз факти,lнoю тa юpи,цичIIoю
немoэкливiстlо надiлeння пiдпpиeмств
дep)кaBнolo тa кoМyнaлЬIloгo сектoprв
екoнoмiки пpaвoм [пpивaтнoi] влaс-
нoстi [3].

Зокpeмa, пiсля пpийняття нoBих
ЦК тa ГК Укpaiни 6yлo пpийнятo
6iльrпе десяти зaкoтIiв, щo пеpeд6auи-
Ли I]paвo IoспoДapсЬкoгo вlдaн}iя
тa/a6o oпepaтивнoгo yпpaвлiння як
склaдoвi  пpaвoвoгo peжиму мaй нa
юри.цичIlиx oсiб пyблiннoгo пpaвa
(ст. 20 Зaкoнy Укpaiни <.Пpo oз'Цopoв-
лeIl}IЯ Ta вiдпoчинoк дiтeй> вiд 4 вe.
peсня 2008 p., ст.24 3aкoнy Укpaiни
< Пpо .{еpжaвнy слyж6у спeцiaльнoгo
зв'язкy тa зaхистy iнфopмaцii Укpai-
ни> вiд 23 лrотoгo 2006 p., ст. 26 3aкo-
ну Укpаiни "Пpo Дepжавнy кpимiна.
лЬ}|o-Bикol]aвчy служ6у Укpаiни" вiд
23 uеpвня 2005 p., ст. 16 Зaкoну Укpai-
ни <,Пpo тeaтpи i TeaTpaлЬI{y спрaBу'>
вiд 31 тpaвня 2005 p., 3aкoн Укрaiни
<.Пpo внeсeння змiн дo Зaкoну Укpai-

ни <Пpo oсoбЛиBoсТi ПpaвoBoГo ре)ки-
му мaйнoвoгo кoмплeксy Haцioналь.
нoi aкaдемii нaук Укpaiни'> вiд 29 uepв.
ня 2004 p. тoшo).

Пpинoму прoцес yкopiненнЯ зaзнa.
че}tих peчoвих пpaв пoсилtoсться. Ha.
пpиклaд' Кaбiнeт Miнiстpiв УкpairIи,
6аясаючи 3aхистити пpaвo леpжа внoi
влaснoстi, iнoдi викopистoBу€ пpaBo
Гoспo.цapськoгo вiдaння нaвiть y ви.
пa.цкaх yтBopенIIя кopпopaтиB}lих
пlДпpи€мств, якr зa пpирoдoю нe пo-
BинтI|  зaснoвyвaтися Ha вЛ aсHoсT i
oднiсi oсo6и (лepжaви). Йдeться, зoк-
pеМа, г|рo BAТ .Hацioнальна aкцio-
неpнa кoм пaн iя " Укpaгpoлiзинг'>. май-
нo якoi згiдвo зi сTaryToМ, зaтвеpДкe-
ним Кa6iнeтoм Мiнiстpiв УкpaТни у
pелaкuii вiл 11 6ерeзня 2009 p., закрiп-
Лel{e зa нeЮ нa пpaвi гoспoдapсЬкolo
вiДaння' Хova у цьoму випaдкy з6epe.
)t(ення деpжaBнoi фopми власнoстj
мaЛo 6 Biд6увaтися IllляxoМ пepетвo-
peння BAT нa ,цеpjкaBнe кoмepuiйнe
пrдприrмствo, aлe нaпoлeгливiсть дep-
)кaви y 3aсToсyBaннl пpaBa гoспo'цap-
ськoгo вiдaння дoBoдиTЬ нелpийнят-
нiсть зaкpiплeння мaйнa зa деpл{aвни-
ми пiД'пpисмствaми нa пpaвi влaснoстi.
пpo щo нeoдHoрaзoвo писалoся в науui
IoспoдapсЬкoгo пpaвa [4]'

Heзмi ннoю зaЛ и шa€ТЬся тенденцiя
щoдo зaкpiплення в зaкoнoдaвствi Ук.
paiни нopм щo.цo пpaBoBolo сТaTyсy
стpуктypниx пiдPoздiлiв пiдпpиeмств,
a тaкo)к yTBoрeнI{Я зaкoнoДaBчиx yмoB
(a нe лиrпe зaхoдiв пoкapaння) для пo-
пepeдя(ен}Iя BиI{ик}IeннЯ peЙДeрсЬкиx
зaхoпЛень пlдПpисмсTB' щo Пl.цTBеp-

д)ку€ТЬся, зoкрeма, ueнтpaлiзаuiсю у
кoм петен цii ГoсПoдарсЬКиx судiв кop-
пopaтив}rих сПoprB.

Hе мoяtна нe пoмiтити вi,цсyТнiстЬ
6y'Ць.яких пpивoдiв для vсуrreн]Iя з зa-
кoнoдaBсTвa кaтeгopii пiдпpиемствa
'цлЯ виз}iaчeння oсIIoвlloгo сyб'сктa
гoспoдaploвal{ня' хoчa y I{К Укpaiни
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ПpoПolryBaЛoся 3aкplпиTи ПoТ{яття lIlд-

ПpисМсTB Лиl1Iе в знaченrll oкpel{oгo

oб '{ .кTа ци B iЛ ЬH иx  пpaв сТoсoв l lo  ц iл i с -
нoгo мaйнoвoгo кoмПлeксy (ст. 191 ЦК
!kрaiни). oтясe, пiдтвеpдхсy€ТЬсЯ Прa-
вttльнiсть тa eфeктивнiсть теopi i  пep.
сoнiфiкaцii пi.Цпpисмств, вiдo6paхсенoi
tlе ЛиI]]е y ГК Укpaiни, а й y пoлo:кен-
нях КoнститyЦii Укpaiни, 3еlreльнoro'
Кpимiнaльнoгo, Лiсoвoгo кoдeксiв
тoп{o.

Мoяснa виявити й iнrпi пoдi6нi фaк-
ти. Aлe зoсepeдиМo yBary нa Tиx pe-
зyЛЬTaтaх yкpaiнськoi taкoнoTвop-
яoстi, якi .цoзBoляIoтЬ пiдтвеpдити vи
сПpoсTyBaTи 3aсaдItичl BисIloBки нa-
\:ки гoсПoдapсЬI(oгo IIpaBa.

Пoсилeння пy6лivних зaсa.ц y пpa.
BoBoму реЛуЛювaннi  гoс пoл'apс ь кo l
:iяльнoстi с вiдoмoю тa rрyнToBi{o рo3.
ГЛЯнyТoIо B нayцi тeнденцieю poзвитку
гoсIIoдapсьItoгo зaкol{oдaBсTвa oстaн.
нiх двox стopiн [5], якa зyмoвлtoе oснo-
вv сy'lасноi гoсЛoдаpсЬкo-пpaвoвoi мe.
тoдoлoгii.

Cьoгoдн i 3акoнoдавсTвo Укpaiни усе
aктtIвнirпе Пpoявля€ iнrпий aспeкт гoс-
Пoдapськo-ПpaBoBoгo peryлIoBarrня -

vнiвepсaлiзaЦiю гoспoдapськo.пpaвo-
Bих нopм. Йдеться пpo тe, щo iнстиryти
Гoспo.цapськoгo зaкoнo'цaBсTBa yсе
бiльtпе пpизнaнaютЬся дЛЯ peryлюBall-
ня як кoмеpЦiйнoi (пiдпpиeмниuькoi),
тaк i нeкoмеpuiйнoi гoспoдapсЬкoi дiЯлЬ-
нoстi. Пo сyтi у закoнoлaвствi вiд-
бувaeться пepеopieнтaЦiя з peryлювaння
пiдпpиrмницькoi дiяльнoстi }ra Bpery-
.1ЮBaнHЯ зaГaЛoм гoспoдaрсЬкoj Дiяль-
нoстi. IJим Bкoтpe пiдTвep.цхусTься
пpaвильнiсть BиснoBкiв гoспoдapсЬкo.
пpaвoвoi нayки, кoди ii вiтчизнянa кoн-
Цeпцiя нe вiдстyпилa нa piвeнь гaлyзi
<.пiдпpиeмI.tицькolo ПpaBa>' як цe 3po-
6или рoсiйськi кoлeги, кoЛи кoн'юнк.
тypнo пepeopiснTyвa[исЯ з гoспoдap-
сЬкoгo Прaвa нa гallyзЬ <<Пl'цПpи€М}lицЬ.
кoгo тa кoмеpЦiйнoгo пpaвa'> [6].

Зaкoнoдaвuу кopеляцiro y цЬoNIy
плaнi вarккo не пo6aчити. Зoкрeмa, пи-
тaння лiЦeнзувaння виведенi з-пiд пo-
няття пiдпpиемництвa i пpив'язaнi дo
I1oняття гoспoдаpськoi дiяльнoстi. Ще
в 2000 p. iз чиннoгo тoдi 3aкoнy Укpai.
ни <.Пpo пiдпpиемництвo> 6ули ьи-
ключeнi тropМи пpo ЛiцeнзуBaння Ta
прийнятo нoвий Зaкoн oПpo лiцeнзу-
ва|{Hя пeвHиx виДiв гoспoДарськoi
дiяльнoстi>. Пpиuинa - iснувaння
видiв дiяльнoстi, дo якиx пpе'ц'явЛя-
ються пiдвипIенi вимoги lloдo безпeки
po6iт (нaпpикла.ц oсвiтнi пoслуги, бy-
дiвeльнi po6oTи Ta iн.), але якi здiйс-
IlIоються не тiльки кoмеpЦiйними
сTpyкTyрaМи' a й непpибуткoвими oр-
гaнiзaцiями, 6roдэкeтними усТaI{oBaми
тoщo.

Aнaлoгiчнa тендeнцiя спoстеpi-
гa€ться B кpимiнaльнoму закol{o-
лавствi Укpaiни. кoли y зв'язку з пpий-
}IяттЯM y 2001 p. нoвoгo Кpимiнaльнo-
гo кoдексy вiдпoвiдaльнiстЬ за зaняТТЯ
зa6opoнениМи видaми пiдпpиeмниць-
кoi дiяльнoстi (ст. 148 кк УPсP)
зaмiнeнa нa вiдпoвiДaльнiсть зa зaнят.
Tя зa6opolrеним14 BИДaМИ ГoсПo.цapсЬ.
кoi 'ДiяЛьIroстi (ст. 203 КК Укpaiни).
Aнaлoгiчним чином вiдпoв iД'а.л ьнiсть
3a пopytrle}IнЯ пopя.цку заняття пiд-
ПpисмницькoЮ дiяльнiстro (ст. l48]
кк УPсP) зaмiнeнa нa вi.цпoвlДаль.
нiсть зa ПopyшeтIня пopядку зaI{яття
гoсПoдaрсЬкolo i 6aнкiвськoto дiя.ltь-
нiстю (ст. 202 кк)' a пoняттЯ прoтилii
закoннiй пiлпpисмниuькiй дiяльнoстi
(ст. 155. кк УРсP) - пoняTтям Пpo-
тидii зaкoннiй гoсПoДapсЬкiй дiялЬ-
нoстi (ст. 206 КК Укpaiни) тoщo.

3aкoн Укpaiни <Пpo зaсaди .Цеpлtaв.
нoi реryлятopнoi полiтики у сфepi гoс.
пoдapськoi дiяльностi'> вiд 11 вepeсня
2003 p. пepeдdaчa€ Прoце'Дури пpивe.
.це}t}Iя дo певtlих паpaмeTpiв peгуля-
тopних aктiв сaМe y сфepi ГoспoдapЮ-
вання. A в Зaкoнi Укpaiни <.Про oпo-
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дaTкувaтI}Iя I]ри6yткy пiдпpиемств> Bi.ц yтвoрeння oдeськoгo кoмеpцiйIrоГo
28 гpyлня 1994 p. Закoнoм УкpaТlrи вiд сyДy тa iснyвaIrнЯ ГoсПoДapськoгo сy.
18 листoпaдa 1997 р' слoвa <.пiд. ДoчиtIсTBa в Укpаiнi [8],.кoлиlпнiй
пpисмницькa дiяльнiсть> y всix вiдмiн- мiнiстp юстицii М. oнiшyк пepeглянyв
кax 3aМ1ненo слoBaМи <<гoсПo.цapсьI(а нeo6хiдrriсTЬ лpиЙняття Кoдексy кo'
Дiяльнiсть>. 3акoни <.Пpo гoсПo'цaр- меplдiйнoгo сy'цOчинсTBa нa кoристь
ськy дiяльнiсть в Збpoйних силах лpийняття Кoдексу гoспo,цapськoгo
Укpaiни> вiд 21 вepeсня 1999 р., <Прo судoчинстBa' iнiцiювaвпrи un"с"n,'
дoзBrлЬIIy сисTeМy в сфepi гoспoдар- вi.цпoвiднoгo зaкoнoпpoeкTу КMУ дo
ськoi дiяльнoстi> вiд 6 вepeсня 2005 p., Bepхoвнoi Paди Укpaiни [9].
<.Пpo oснoвтri зaсaДи дepя{aBнoГo нa. Hoвoю та I]oМlTtloЮ ТeIIдеI{Ill€ю €]
гЛядy (кoнтpoлIo) y сфepi гoсПoДapсЬ- poзIllиpення y ГПК Укpaiни кoмпe-
кoi дiяльнoстi> вiд 5 квiтня 2007 p. тa тeнцii гoспoдapсЬкиx су.цiв зa paхyт{oк
6aгaтo iнrпиx новiтнiх зaкo}Ilв ypery. спpaB, щo МaIоTь foсПoДapськo-пpaBo-
ЛьoByють Зaгaлoм гoспoдapську .цiяЛЬ- вий хapaкTеp нeзaле)кнo вiл сy6,eктнo-
нiсть, a нe тiльки пiдtlpиeмтrицТвo' гo скr'Iaдy. Пo сyтr це lrpиЗBoДить Дo Зa-

Oснoвнa Причи}Ia тaкoi тpaнсфop- стoсувaнI{я y гoсIloдapськoмy пpoцесi
мaцii пoлягaс в тoМy' щo в сyvaсний ПoЛo)кeнь ст. 2 ГК Укpaiни щoдo yo"с-
пeрroд зглaДжy€TЬся Мe)I(a Мl)к кoмеp- никiв гoспoдapських вiднoсин, склaд
цiйнoro i некoмepliйнoIo гoспo,цap- якиx вихoДитЬ зa мe)кi сy6, €кТiв гoспo-
ськorо дiяльнiстю, a BI-lзI{aчитl,I' Дe дaрIoвaт{нЯ тa BкЛIoчae, зoкpeмa, фi
зaкiнчy€тЬся пiдпpиeмництвo' а Пoчи- зинних oсi6, щo не € пiдпpисllцями,
нarTься нel{oмеpцiйнa дiяльнiсть, - не aле е вoлoдiльцями цiнних пaпеpiв тa
3aB2кДи мo){tЛивo. .Цля деpжaвнoгo pe- кopпopaTивних пpaв. Toбтo вiднeсeн-
гyЛIоBaн}lя IтpинципoBиМ сTa€ нe нЯм дo кoмпeтeнцii гoспoдaрсЬких
сTlЛЬки Метa l pезyЛьтaT дiяльнoстi сyлiв кopпopаTиBних тa пpиBaTи.
сyб'eктa eкoнoмiчних вiднoсин (a для зaцiйних спopiв, спopiв пpo o6лiк цiн.
pегyлIoBaнIrЯ пiдпpиeмництвa lreo6- них пaпepiв Ta спрaв пpo 6aнкpyтствo
хiдHo дoвeсти спpямoвaнiсть пoве- закoнoдaBeцЬ спiвв iднi i  np"д ' . i  p" 'v-
дiнки oсo6и нa oдepя(aнIlя пpи6yткy), лIoBaння ГK УкpaТни та юрисди;цlю
скrлЬки пpoЦeс i сфepa йoгo дiяль- гoспoдарськиx сyДiB. цe нa6лиrкeння
I{oсTl, Te' щo I{aзивa€Tься в лlTеpaтypi зaсo6iв гoспoдapськoгo тa гoспoДapсь.
<тexнoлoгiягoспoдaprовaння>[8]. кo-ПpoцeсyaЛЬнoгo пpaBa вiдuyтнo

Пoзитивнo, щo Пoзицiя юpистiB- спpиЯe нaлaгoджeнню зв,язку нayки
гoсIIoДapникrв tцo.цo I{емoЯ(ЛиBoстi TaсудoBoiпpактики.
рoзвeДeння кoмеpпiйнoi Ta нeкo- Oкpeмою i 6aгar'o y чoмy пoзиТив.
меpцiйнoi гoспoдapськoi дiяльнoстi, нoю тeндeнцiсto.слrД BизнaTи yсе чaс-
п iлкpiпленa зазнaчеHими виlце Teн.  т iше виникаючe спiлЬttе .цoкЛaдaння
дeнцiями як BaгoМим чинниI(oм Тискy зyсиЛь цивiлiстiв Tа Прaв}IикlB-Ioспo-
пpaвoвoi peaльнoстi нa свiдoмiсть даpникiв у галузi нallaння pекoМeнДa.
BЛaди' ЛpизBелa Дo pезyЛьTa.гиBHoIo Цiй щoдo ЗaстoсyBaн}Iя Tа Bдoскoнa-
ПеpeглЯдy п iдxo,ц iв дo мoлepнiзauiJ  лення oкpeМих лpилисiв екoнoмiннoгo
гoсI]oДapсЬкoгo rтpoцесy. Зoкpeмa, пiс- зaкoнoДaBства' зoкpeМa щoДo зaсToсу-
ля yяaстi y Дискусii, щo бyлa iнiцiйoвa. вaння спoсo6iв зaхисTy пopуIIIенoIo
нa пpaBникaМи-гoспo.цapникaМи. зoк- пpава, вирirшення земeльних спopiв To.
рeМa y гpy.цнi 2008 p. нa нayкoвiй rЦo. Зoкpемa, зЛaгoдяteнa po6oта в цьo-
кorrфеpeнЦii, пpисвяveнiй 20O.piuvro мY aспeктi пiдтверд;кyсться poбoTolo
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Hаукoвo.кo}lсyлЬтaтиBниx paд BиIцoгo
гoсПoдapсЬкoгo сyдy Укpaiни (BГсУ).
Пo сyтi peaлiзy€тЬся вис}Ioвoк нayки
гoсПoдарсЬкoгo Прaва Лpo неoбxiд-
нiсть пpипинення зага.lьнoi <балака-
н}lHи. iз привoдy кoнцeпцiй кoдексiв
тa пepеxo.цy дo пpaкТичниx зaхo.цlB щo.
.1o ix тлyмaveння тa зaстoсyвaння [10].

Cпpияе цьoму тe, щo мaй:ке стиxли
.]ltскyсii нaвкoлo pi3нoчиTaнЬ Miж цК i
ГК' шto виникли пiсля нa6уття ними
чtrн нoстi .  Hе пiдтвeрдилися пo6olo-
вaння скeптикiв щo,цo виflикнеI{I{я мa-
..Io He кoлaIтсy пpaвoвoi систeми вИ oД-
нovaснoi дii цк i гк. Cy,Цoвa пpaктикa
urвидкo poзi6paлaся' як зaсToсoByBaTи
кo,feкси' щo пl,цTвepд)кy€' сepед lнl]Jo-
гo. lнфopмaцiйнuil' лиcт BГCУ <Пpo
,]eякi питaння ПpaкTики зaсToсyBaння
Цнвiльнoгo тa Гoспoдapськoгo кo-
:ексiв Укpaiни> вiд 7 квiтня 2008 p.' a
такoэк мaйжe цiлкoвитa вiлсyтнiсть у
с1'лoвiй пpaктицi нeoднaкoвoстi у
спiльнoмy зaстoсyвaннi кoдeксrв.

I в цьoмy нeмaс нivoгo дивнoтo з oт-
.1я.fу на тe' цo зав)кди 6улуть iснyвати
зага-пьнi тa спецiальнi нopми. A oтясe,
iх тpе6а вмiти визнaчaти iспiввiднoси-
тн зa вi.цoмим пpинципoМ' IIезaЛеяtIlo
вiд тoгo, B якoму aктi вoни знaxoдятЬ.
ся' Блaгo с вaгoмий пoзитивний свpo-
пeiIський досвi,ц пpaктики зaстoсyBaн.
tlя. Hапpик,'Iaд Hiмeцькoгo цивiльнoгo
та Нiмeцького TopIoBoгo yЛojlteння' як
i Фрaнцyзькoгo цивiльнoгo Ta кoмep-
цil"tнoгo кoдeксiв. Oстaннiй, дo pe.ri,
вlrдaний y нoвiй рeдaкцii y 2000 p., кo-
:lrфiкyвaв пoнaД 50 зaкoнiв y сфepi
екoнoмivнoi дiяльностi i мiстlrть пoнaд
2 000 стaтeй пpoти 648 стaтей y ФКК
1807 p. Hoвi Чeський, Лaтвiйський,
.{встpiйський п iдпpиемницькi  кoдек-
сlI пiлтвеpДжyтоть шю тeндeнuiю. Пpи-
vorry, Цi Itoдекси пepeстaroть бyти
п p l  lватHo п pавoвим и,  з6epiгaють свoi
нaзви з Пpив.язкoIo лo тopг iвл i  ни
кoмepuii ЛиIIJe чеpез тpaдиI]iТ, peryЛю-

loчи весь спeктp дiяльrroстi у сфеpi
,цiлoвoгo o6iгy [11].

Слiд пaм'ятaти, щo y цивiльнoгo тa
гoспoДapсЬкогo пpaBa' нeзвa)кalочи нa
всrо 6лизькiсть iнстpумeнтapiю, oсo6.
ливo у сфеpi pегyЛЮваHHЯ вiлнoсин
мiэк piвними сy6'eктaми, Bсe.тaки r тa
зaлишaТимуTЬся piзнi завланIlя i  цiлi '
не 6epyuи дo yBaги piзницю y ПpeДмe-
тax рeryЛюBaння цих гaЛyзеЙ пpaBa.

У uивiльному пpавi на пеpшe мiсше.
пo сутi, виведeнa дoгмa ПpaBa' a B гoс.
пoдapсЬкoMy - екoнoмiчнe пpизнa-
чeння IIpaвoвoгo peryлtoвaння. To6тo
д,rя цивiлiстiв ва)I(ЛиBo' наскiльки вll.
тoнчeними l прoдyмaнип{и З Toчки 3o.
py ЛoгiКи ПpиBaтнoгo пpaва i йoгo тpa-
дицiй 6yдyтЬ зaкoнoдaвнi кoнстpукuii
у сфepi мaйнoвих вiдrroсин, a для
юpистiв- гoспo,Цapникiв - якoю rtipoтo
зaкoнoдaвчi пpиписи вiдпoвiдaють пo-
тpe6aм екoнoмiки, зa6езпеuyють 6a-
лaнс публivниx тa nривaТllих iнтересiв
i зaтpe6увaнi cу6,ектaми гoспoдaplo.
Baння' спpияють пpискopeнoмy o6iгy
кaпiталiв тa за.[yчeнI{ю iнвeстицiй, зa.
клa.[aютЬ у зaкoнoдавсТBo нopми. якi
зaпoбiгаtoть кpимiнaлiзашii eкoнoм i кtt,
тiньoвiй пpивaтизaцii i пpихoвyвaннrо
дoхoдiв вЙ oподaткyвa}Illя.

Зa всiмa oзнaкaми це BзaсMoBi.цнo.
шення piзних пpавоBиx пiдходiв дo
opraнiзaцii мaйнoвих вiднoсин. fuiе цe
i цiннiсть, 6aзa !'ля виpo6лeння пpa-
вилЬниx lтpaвoBих piIпень y сферi eкo-
нoмiки, пpoдyмaних, з6aлaнсoвaних,
6eз a6сypлу i крaйнoщiв.

Тoбтo це Дiaлeктикa, яка € Baгoмolо
умoBoю пpaвoвoгo плIоpалiзмy в Ук.
paiнi, .roгo пoз6aBлeнa, нaпpикЛaД'
Poсiйська Фелepаuiя. .aе кopiння гoс-
пoдаpськo-пpавoвoi науки "вiдкинyтi
нa зaдвipки'> цивiлiстики тa фaктиuнo
вТрa.гиЛи самoстiйне метoдoлoгiчнe
зIIaчrнIIя. B Укpaiнi ця дiaлектикa, зa
умoви ii сIIpямyBaннЯ у кoнсTpyкTиB-
нe рyсЛo' пo3a сyмIllBoM, зДaTна приIIе.
сти кopисTЬ рoзвиTкy зaкoнoдaBсTBa.
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Baxливo, щo6 yкpaiнськi цивiлiсти
нули укрaiнськиx пpaвн и к iв. гoс пo-
дapникlB' Ta IIaBпaки.

Aдэке сьoгoднi, пoки пpeдсТaвники
циx гaлyэевих нaук нe Moгли .тIoДiлu-
ти> пpивaТнe пpaBo. в зaкoнoдaвствi
(йдеться пpo КAC Укpaiни) зaкoнoдa-
BeцЬ зaклaв пoнятTя пyблiннo.пpaвo-
вогo спopy' B pe3yлЬтaтr чoгo стaлo нe.
зpoзуМiЛиM' y якoмy сyдi слyхaти, Ira.
ПpикЛaд' зеМеЛьнi спopи, спopи пpо зa-
xист екoнoмiчнoi кoнкypeнuii тoшo -
в зaгaлЬIIoмy' IoспoдapсЬкoМy чи
aдмiнiстpaтивнoмy.

I зa влyuним вислoвлIoвaнням Гo.
лoви BГCУ C. .{емненка. сеpeл сy.aлiв
пoIIIиpився вислiв: <Haбaгaтo леПIIe
виpitпити спip пo сyтi, нiэк визнaчити
йoгo сyлoву юpисдикцiю> [12].

Peзyльтaтoм вiлсутнoстi дoстaтн ьoi
пoгoдяreнoстi у po6oтi цивiлiстiв тa
гoспo,цapникiв y сyмiхtниx дoсл iд'rкeн.
няx сьoгoдпi мo)кнa вBa,{taти пoявy y
Зaкoнi Укpaiни <Пpo вiдvyхeння зe-
мельниx дiлянoк, iнttlиx o6'сктiв неpу-
xoмoгo майнa, lцo }Iа ниx рoзмiщенi.
якi пepеdyвarоть y пpивaтнiй влaс.
нoстi, для суспiльниx пoтpе6 ни з
мoтивiв суспiльнoi неoбхiднoстi> вiд
t7 лутcтoпaДa 2009 p. пoлoxeнь ст. 16
пpo poзгЛяД у a.п'мiнiстpaтивнoмy сyлi
пoзoвiв opгaнiв дepxaвнoi BЛaJ\I,I ч|1
мiсцeвoгo сaМoвpядyвal{ня дo пpивaт.
ниx влaсникiв пpo пpимyсoвe вiДтy.
яtення oб'сктiв нepyxoмoстi. Хoнa
пpeд'явлefi}Iя пoзoвiв opгaнiв, нaдiлe-
ниx BЛa'цIlиМи пoвнoBa}teнняМи' дo
грoмaДян тa сyб'сктiв гoспoдaploBaння
IIe пoвтIoю мipoto, м'якo кarltyчи' узгo.
дя(yстЬся iз завдaнням aдмiнiстpaтив-
нolo сyдoчинствa' пpoloлo lellими y
ст. 2 КAC Укpaiни. oневиднo, щo пpи
пo,цaчi пoзoвiв ,цo гpoмадян чи Iopи-
динних oсi6 пу6лivний opгaн зaхищa-
тимe влaснi iнтepeси, iнтepeси тepи-
ToprаЛЬrrих Гpoмa,ц' дep)IсaBи' суспlЛЬ-
сTBа. а нe <.лpава, свoбoДи та iнтереси

Qlзичниx oсlo' прaBa тa rHтepeси юри-
диuниx oсi6>' Tим пaче щo спip пpo
вiлuyжeння o6'сктa пpиватнoi власнo-
стi тa вiлtпкoлyвaння вapтoстi мaйнa с
пpивaтIloпpaBoBиМ зa ПpиpoДolо' a
oТ)кe' Мar вiднoситися дo кoмпeтенцii
3aгалЬних (uивiльниx) тa гoспo.цapсЬ-
киx сy'Цiв.

Щe oдн iсю м ilкгалузeвoю пpo6лe-
мoю слiд BBa,{aTи peальнiсть сy,цoвoгo
3aХистy пopylllениx пpaB тa 3aкoн}Iиx
iнтepeсiв oсo6и.

Пеpе6yвaюvи в пeвнoму тискy з 6o-
кy iнtпиx гiлoк в ЛaДvт, сУn'И усe uaстiше
yсyвaюТься Blд pe.UlЬIloгo зaxистy пpaB
iзакoнних iнтеpeсiв як гpoмаДян, тaк i
сy6'eктiв гoсПoдapювal{I{я, вiдмoвляro-
uи y зaxистi пoрyпlенoгo пpaвa iз гloси-
лaнням нa вiдсyтнiсть вкaзiвки зaкoнy
нa вiдпoвiдний спoсi6 зaхистy пopyIпe.
нoгo прaвa. Haпpиклaд, су.Цoвi opгaни
вiдмoвляtoть y зaдoвoлeннi пoзoвiв
зеI\,tЛeкopисryBaнiв дo opганiв мiсueвo-
гo сaмoвpядyвallllя пPo визнaння пpa.
вa власнoстi нa земeльнi дiлянки 3
oглядy нa Тe, щo BиpiпIeння циx пи-
тaнь вiднeсeнo дo BикЛючнoi кoмIlе-
тeнцii opraнiв мiсцeвoгo сaмoBpЯ.цy-
вання. BиxoдитЬ, щo Пpaвo влaснoстi у
в3aеми1Iaх мiх пpивaтними oсoбaми
мo)кIIa зaхистити рeaЛЬнo, 3oкpeмa
Bи3tIанняМ пpaBa. a y сТoсункax lз
гry6лivними opгaнaМи пoTpi6l{o чекaти
<6лaгoвoлiнпя> цих opгaнiв.

Aбo iнший пpиклaд усунeнтrя piв-
нoстi пеpeд зaкoнoм сyб'сктiв гoспoдa-
pIoBaIIня тa Деp)кaви. Пoстaнoвoю Bep-
xoвнoгo Cyлy Укpaiни (дaлi - BCУ)
вiд 22 квiт ttя 2008 p. y спpaвi
N! 53/441.06 скaсoвaнi Bсi Пoпepеднi
сулoвi piшення гoспoдaрськиx суДiв
пpo стягнeння нa кopисTь ТрaнсПopТI{ol
opгaнiзaцii кoмпенсaцii (1 211 550 гpн)
з лepжалмiнiстpaцii .IIepгaviвськoгo
paйoну Xаpкiвськoi o6ластi за пiльгo-
вий пpoiзл oкpeмих катeгopiй гpoмa-
.цян. У пoстaнoвi BCУ зaзнaчив: <CУди
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нe пepeвipили, нu 6улo пepeд6aveнo у
дep)кaBнoМу 6юджeтi нa вiдпoвiднi po-
ки,цoсTaTI{с фiнaнсувaння дep)кaBних
пpolpaм сoцiальнoгo зaxистy [13].

Paзoм iз тим пpo6лeмa сTяIIIеIIня
кoIптiв з 6юдхсeтy - це пpo6лемa викo-
нaння piп]ення сyдy, a IIе пiдстaв .цля
йoro пpийняття. CyД встaнoвлюe фaкт
за6opгoвaнoстi, a вpаxування майнo-
вoгo стaну 6opяtl{икa - у цЬoмy випaД-
ку бIoдхсery - Ire Мo)кe здiйснroвaтися
сyдoм y pинкoвих вЙнoсинaх. 3pеur-
тolo' Biдсуттriсть кoIlIтiB y бюджeтi нe
визнaчeнo зaкoнoМ як Bипaдolt пpипи-
нeння зo6oв,язaння (стaттi 202-205
ГК Укpaiни, глaвa 50 I{К Укpaiни).

Taким нинoм, BСУ, викoнyюvи, 6ез
сyмнiвy, зaМoвлel{ня дep)кaви нa eкo-
нoмiю 6юд;ttетних кotлтiв, пiдpи вaс
мaйнoвy oсIIoвy фyнкцioнyвaння
сyo €ктlв гoспoдapювaннЯ' пopyпlyс
загaлЬIly лoгiкy тa зaсa.ци прaвoвoгo
рeryЛюBaIrнЯ мaйнoвих вiднoсин.

Як виднo, пoтpe6и пpaI{Tики BeлЬ-
ми дaлeкi вiд пpoблeм пoдiлу зaкoнo-
дaBсTBa нa гaлyзi тa BимaгaюTЬ yзгo-

д)I(еlIиx l I{oI{сTpукТивних peкoп{ен-
лauiй пpaвникiв-гoспoДаpникiв тa
цивiлiстiв.

Caмe тoмy нa нaсi стaс пpaктиvнe' rз
викopисTaI{няМ сyчaсних Дoсягне}IЬ Як
гoсПoдаpсЬкoгo Пpавa. Taк i  цивiлiсти-
ки, виpirпeння пpo6лем пpaвoзaсToсy-
вання, o6гpунтування мехatt iзмiв 1tе-
aЛЬнolo зaxистy пpaв l зaкol{них lнтe.
peсiв су6'ектiв гoспoдaproвaння. I ним
6iльпre склaдoвих 6у,Цe вpaхoвувaтися
y вiдповiдпих дoслiдясенняx, нt'rпr
бiльш 6лизькими 6улуть oстаннi дo
пpaкTичниx aсПекTlB пpaвoзaстoсуBaн-
ня тa BpаxoBуsaтимуть екoнoмiннi пo-
тpeби суспiльствa, тим 6iльrп кopисrrи-
Ми для пpaвoвoi дiйсностi бyлyть нa-
укoвi peзyльтaти.

3pештoю, тaкий пiдхiд po6итиме
6iльtп якiсним суспiльний Тиск I{а 3a-
кoнoДaвцiв тa суддiв з пoглядy нeдoпу-
Щeння вiдxoду вiд oснoвних Bимoг нa-
лехtнoгo зaстoсyвaння гoспoдapсЬкoгo
taкoнoдaBствa тa нa6лижaтимe вис-
IloBки Юpидич}loi нaуки .цo пеpедoвих
тeнденцiй йoгo poЗBиткy.
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