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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. В сучасних умовах, коли політичне та економічне 

становище в Україні є нестабільним, триває воєнна агресія на території нашої 
країни, актуальним стає питання вирішення виникаючих та триваючих гострих 
проблем для подальшого розвитку нації. Пріоритетними серед завдань, які 
стають перед державою, державними органами та інституціями в існуючих 
обставинах, є, як вказано в Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», 
забезпечення «сталого розвитку держави, проведення структурних реформ та, 
як наслідок, підвищення стандартів життя. Україна має стати державою з 
сильною економікою та з передовими інноваціями. Для цього, передусім, 
необхідно відновити макроекономічну стабільність, забезпечити стійке 
зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити 
сприятливі умови для ведення господарської діяльності та прозору податкову 
систему».  

Тому найпершим у векторі розвитку Президентом України визначено 
таке завдання, як дерегуляція та розвиток підприємництва, що включає в себе: 
створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і 
середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної 
торгівлі та підвищення ефективності ринку праці; скорочення кількості 
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та видів 
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, скасування 
регуляторних актів, які ускладнюють ведення підприємницької діяльності, 
скорочення кількості органів державного нагляду (контролю), забезпечення 
надання послуг для громадян та бізнесу в електронному вигляді; з метою 
розширення та спрощення доступу українських товарів на ринки держав – 
членів Європейського Союзу планується привести систему технічного 
регулювання у відповідність до європейських вимог та завершити 
реформування системи державного контролю за безпечністю та якістю 
харчових продуктів; для підтримки інвестиційної активності та захисту прав 
інвесторів передбачається забезпечити ефективний захист права приватної 
власності, у тому числі судовими органами, гармонізувати із законодавством 
Європейського Союзу положення законодавства України щодо захисту прав 
національних та іноземних інвесторів і кредиторів, захисту економічної 
конкуренції, запровадити стимулюючі механізми інвестиційної діяльності, 
виходячи із найкращої світової практики.  

Одним з головних завдань на виконання зазначеного є, безумовно, 
реформування і вдосконалення системи управління підприємницькою 
діяльністю. Адже здійснення будь-яких змін у системі функціонування 
підприємництва безпосередньо залежить від того, яким чином ця система буде 



2 

управлятися, скеровуватися, контролюватися. Зокрема, сьогочасне управління 
підприємництвом в Україні є об’єктивно неефективним та не відповідає 
вимогам часу. Це підтверджують такі дані: в Україні станом на 01 березня 
2013 року було зареєстровано 1 346186 суб’єктів Єдиного державного реєстру 
підприємств і організацій України, а вже в 2014 році діяло (без урахування 
тимчасово окупованої території АРК, м. Севастополя та частини зони 
проведення Антитерористичної операції) 340981 підприємство за різними 
видами економічної діяльності. При цьому кількість збиткових великих і 
середніх підприємств в Україні в січні-березні 2014 року склала 50% 
(прибуток підприємств склав 101,7 млрд. грн., а збиток – 230,2 млрд. грн.) від 
загального числа проти 45,3% за три перших місяці 2013 року.  

Зазначимо, що питання удосконалення системи управління 
підприємницькою діяльністю в Україні ставали предметом активних дискусій 
та, відповідно, знайшли відображення в працях вітчизняних та зарубіжних 
вчених з теорії права, адміністративного права, господарського 
(підприємницького) права та інших суміжних галузей права, зокрема таких, як: 
В.Б. Авер’янов, Л.В. Балабанова, І.В. Баранова, Ю.Ю. Бисага, Д.О. Блінов, 
С.В. Блудова, О.В. Богачова, П.С. Борцевич, З.С. Варналій, К.О. Ващенко, 
О.П. Віхров, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Н.В. Єжова, Д.В. Задихайло, 
В.Ф. Золотарьов, В.В. Зуй, М.Г. Ісаков, Т.Є. Кагановська, Я.М. Казюк, 
Ю.В. Ковбасюк, Ю.О. Костенко, Я.І. Ленгер, Е.М. Лібанова, С.М. Макаров, 
В.Я. Малиновський, Д.В. Маслов, Т.П. Мінка, О.М. Музичук, О.І. Нікітенко, 
В.М. Олуйко, О.В. Сердак, О.М. Слюсаренко, С.П. Позняков, І.М. Сараєва, 
Ю.П. Сурмін, К.В. Тимошенко, О.В. Цимбаліст, В.Т. Шатун, В.В. Шевченко, 
І.М. Шопіна, та ін. 

Не применшуючи значення наукових розробок зазначених авторів, все ж 
слід зазначити, що з урахуванням викладеного сьогодні потребується 
комплексне дослідження проблем управління підприємництвом в Україні. 
Слід наголосити на тому, що питання управління підприємницької діяльністю 
в Україні та її удосконалення досі не було предметом окремого дослідження, 
що, зважаючи на триваючу й сьогодні реформу управління підприємництвом 
та її результати (в тому числі й ті, що стратегічно планується реалізувати до 
2020 року), є вагомим упущенням як з теоретико-наукової, так і практичної 
точки зору. Також дотепер системно не розглядалась провідна практика 
управління підприємництвом в економічно потужних державах світу (зокрема, 
ЄС та держав-членів ЄС, США, Японії та КНР) з метою вироблення 
рекомендацій для застосування такої практики в Україні. Саме на вирішення 
окреслених питань і спрямована дана наукова робота.  

Відтак, очевидною стає дійсна актуальність та новизна дослідження за 
темою «Адміністративно-правові засади управління підприємницькою 
діяльністю в Україні», тим більше викладене в умовах обраного вектора розвитку 



3 

країни вказує на те, що дана тема потребує глибокого та ґрунтовного вивчення. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана відповідно до пп. 1, 2, 3, 8, 12 Пріоритетних напрямів 
наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 
2015–2019 рр., затверджених наказом МВС України від 16.03.2015 № 275, а 
також у межах загальноуніверситетської наукової теми «Актуальні проблеми 
забезпечення безпеки та правопорядку в Україні» (державний реєстраційний 
номер 0112U003548), затвердженої 28.05.2012. 

Проблематика дослідження безпосередньо випливає з положень розділу 
3 пункту 4 «Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», затвердженої Указом 
Президента України від 12.01.2015 № 5/2015.  

Тему дисертації затверджено вченою радою Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ від 28.03.2012 (протокол № 7). 

Мета і задачі дослідження. Метою даного дослідження є висвітлення 
основних засад, розкриття ключових проблем і підготовка конкретних 
пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання адміністративного 
управління підприємницькою діяльністю в Україні. 

Окреслена мета обумовила постановку для вирішення під час наукової 
розвідки таких задач: 

- надати загальнотеоретичну характеристику підприємницькій 
діяльності як суспільному та правовому явищу, розкривши поняття та 
окресливши суттєві ознаки такої діяльності;  

- розкрити сутність управління підприємницькою діяльністю в Україні, 
зокрема визначивши поняття, мету та завдання, принципи, методи та форми 
управління підприємницькою діяльністю в Україні; 

- визначити систему органів адміністративного управління 
підприємницькою діяльністю в Україні та окреслити їх повноваження;  

- охарактеризувати системні зв’язки та взаємодію між уповноваженими 
органами щодо здійснення управління підприємницькою діяльністю в Україні; 

- виявити та систематизувати, проаналізувати проблеми, які існують у 
сфері управління підприємницькою діяльністю в Україні, зокрема правового 
та внутрішньо-організаційного характеру (кадрового і матеріально-технічного 
забезпечення);  

- проаналізувати стан та визначити проблеми оцінювання результатів 
управління підприємницькою діяльністю в Україні; 

- охарактеризувати міжнародно-правовий рівень управління 
підприємницькою діяльністю; 

- здійснити аналіз досвіду економічно-провідних держав світу (та 
державоподібних утворень, зокрема ЄС) щодо управління підприємницькою 
діяльністю в Україні; 
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- сформулювати пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-
правового регулювання управління підприємницькою діяльністю в Україні з 
урахуванням міжнародного досвіду та норм. 

Об`єктом дослідження є адміністративно-правові відносини, що 
виникають у сфері управління підприємницькою діяльністю в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади управління 
підприємницькою діяльністю в Україні як з теоретичної точки зору, так і в 
аспекті їх реалізації на практиці. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 
дослідження є низка загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, вибір 
яких обумовлений особливостями його об’єкта, предмета, мети та задач. Так, 
історичний метод застосовувався при визначенні особливостей розвитку 
підприємницької діяльності у світі та на території сучасної України, з’ясуванні 
сутності підприємницької діяльності як суспільного та правового явища 
(п. 1.1). Формально-логічний метод (безпосередньо його складові: метод 
класифікації, індукції та дедукції) застосовувався при наданні загально-
правової характеристики управлінської діяльності щодо підприємництва в 
Україні – визначенні мети, завдань, принципів, методів та форм управління у 
вказані сфері (пп. 1.2, 1.3, 1.4). Метод систематизації у поєднанні із 
системно-функціональним методом застосовувалися під час опрацювання 
системи органів адміністративного управління підприємницькою діяльністю в 
Україні та окресленні їх повноважень (розділ 2). За допомогою логіко-
семантичного методу визначено основні поняття в роботі. Системно-
структурний метод, метод синтезу та метод емпіричного пізнання 
спостереження застосовувалися під час дослідження проблем, які існують у 
сфері управління підприємницькою діяльністю (розділ 3), в результаті чого 
було створено можливості для врахування як існуючої практики у вказаній 
області, так і теоретичних розробок провідних науковців науки 
адміністративного права. Методи узагальнення та класифікації надали 
можливості розробити загальну систему міжнародно-правового рівня 
управління підприємницькою діяльністю (п. 4.1). Порівняльно-правовий метод 
застосовувався при співставленні норм та положень національного 
законодавства щодо регулювання управління підприємницькою діяльністю в 
Україні та законодавства розвинених країн (пп. 4.2). Формально-догматичний 
та метод моделювання дозволили виявити недоліки в правовому регулюванні 
у досліджуваній сфері та сформулювати конкретні пропозиції щодо його 
вдосконалення (п. 4.3). 

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації склали наукові 
праці вчених з філософії, загальної теорії держави і права, адміністративного, 
господарського, міжнародного і європейського права, інших галузевих 
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правових наук, в тому числі іноземних дослідників. Положення та висновки 
дисертації ґрунтуються на нормах Конституції України, міжнародних актах у 
сфері регулювання підприємництва, нормативно-правових актах Верховної 
Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних 
органів виконавчої влади, а також на нормах чинного законодавства окремих 
країн із розвиненою ринковою економікою (ЄС та держав-членів ЄС, США, 
Японії та КНР). 

Інформаційну та емпіричну основу дослідження склали узагальнення 
опублікованої практики національних (Торгово-промислова палата, 
Національний інститут стратегічних досліджень та інші) та міжнародних 
експертів і фахівців (GREGO; Світовий банк, Міжнародна фінансова 
корпорація тощо).  

Такий підхід дозволив автору обґрунтувати свої висновки та пропозиції з 
урахуванням потреб практики, міжнародного досвіду і необхідності 
вдосконалення нормативних актів, що регулюють відповідні відносини. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першою 
спробою комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, 
урахуванням новітніх досягнень науки адміністративного права визначити 
адміністративно-правові засади та сформулювати пропозиції щодо вирішення 
проблемних питань управління підприємницькою діяльністю в Україні. У 
результаті проведеного дослідження визначено особливості здійснення 
управлінської діяльності щодо розвитку та функціонування підприємництва в 
Україні, визначено проблеми, що існують у даній сфері, та сформульовано 
пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання вказаного процесу. 
Розроблено ряд нових наукових положень та висновків, запропонованих 
особисто здобувачем. Основні з них такі: 

уперше: 
- визначено систему органів, що здійснюють управління 

підприємницькою діяльністю в Україні, зокрема запропоновано органи, 
уповноважені на вказане управління, розподілити за критерієм обсягу та 
характеру повноважень на дві групи: 1) загального адміністративного 
управління; 2) спеціального адміністративного управління, при цьому в другій 
групі також виокремити два напрямки: а) органи, що здійснюють спеціальне 
адміністративне управління у галузі економічної безпеки; б) органи, що 
здійснюють спеціальне адміністративне управління у галузі безпеки і 
благополуччя населення. Встановлено, що існують ще допоміжні органи, але 
вони не здійснюють прямого управлінського впливу на підприємницьку 
діяльність, лише супроводжуючи її організацію. В результаті аналізу 
повноважень всіх визначених суб’єктів управління зроблено висновок про те, 
що в Україні у сфері управління підприємницькою діяльністю задіяна 
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надмірна кількість органів; 
- охарактеризовано шляхом систематизації взаємні зв’язки та взаємодію 

між органами влади щодо здійснення управління підприємницькою діяльністю 
в Україні, зокрема виділено 6 груп зв’язків між органами влади: 1) у рамках 
субординаційних відносин; 2) з приводу формування та вдосконалення 
управління підприємницькою діяльністю в Україні в окремих сферах чи 
окремих питаннях підприємництва (вдосконалення законодавства України та 
програмних документів, що стосуються підприємницької діяльності; 
формування та вдосконалення фактичного адміністративного управління 
підприємницькою діяльністю в Україні); 3) з приводу забезпечення такого 
управління (взаємодія та взаємозв’язки одного органу влади з метою 
забезпечення його управлінської діяльності із іншим органом влади); 4) з 
приводу превенції та усунення порушень у такому управлінні; 5) з приводу 
запобігання та виявлення кримінальних та інших правопорушень у сфері 
підприємницької діяльності; 6) з приводу обміну інформацією. Виявлено 
проблемні питання реалізації вказаних груп зв’язків; 

- комплексно визначено, систематизовано та проаналізовано існуючі 
проблеми у сфері управління підприємницькою діяльністю, зокрема 
виокремлено проблеми правового характеру (до них віднесено проблеми 
законотворчої та нормотворчої діяльності, проблеми концептуального та 
програмного характеру, проблеми ненормативно-правової форми), проблеми 
кадрового забезпечення процесу управління підприємницькою діяльністю, 
проблеми матеріально-технічного забезпечення управління вказаною 
діяльністю. При цьому вирішення проблем правового характеру можливе у 
разі прийняття оновленої методології нормотворчого процесу, залучення до 
цього процесу розробників нормативно-правових актів високого фахового 
рівня щодо здійснення підприємницької діяльності в Україні, а також фахівців 
у галузі законодавства ЄС; встановлення адекватних строків на програмні та 
концептуальні завдання; щодо ненормативно-правової форми – насамперед у 
відстеженні та протидії корупційним схемам прийняття на державну службу 
осіб, фахова підготовка та рівень яких є відповідним для виконання 
управлінських функцій щодо підприємництва, а також у вдосконаленні 
законодавства, в тому числі щодо притягнення до юридичної відповідальності 
державних службовців, які неналежним чином виконують свої обов’язки; 

- проаналізовано стан та виявлено проблеми оцінювання результатів 
управління підприємницькою діяльністю в Україні, зокрема встановлено, що 
таке оцінювання поділяється на системи: 1) система оцінювання результатів 
управління підприємницькою діяльністю в Україні шляхом оцінювання 
діяльності органів влади, що здійснюють загальне чи спеціальне 
адміністративне управління підприємницькою діяльністю, та допоміжних 
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органів; 2) система оцінювання результатів управління підприємницькою 
діяльністю в Україні шляхом оцінювання та атестації державного службовця, 
уповноваженого на здійснення визначених функцій щодо управління 
підприємницькою діяльністю. При цьому обґрунтовано, що в Україні 
фактично не розроблено загальної системи оцінювання ефективності 
діяльності органів влади щодо управління підприємницькою діяльністю, а 
наявні проекти такого оцінювання не приведені у відповідність до моделі 
Common Assessment Framework та світової тенденції до обов’язкового 
періодичного функціонального обстеження державних органів влади; 

- здійснено систематизацію органів та організацій, що здійснюють 
управління підприємницькою діяльністю на міжнародно-правовому рівні. 
Зокрема, до таких віднесено: 1) міжнародні урядові економічні організації в 
системі регулювання економічного співробітництва та галузей світового 
господарства, що входять у систему ООН; 2) міжнародні урядові організації, що 
не входять до системи органів ООН та приймають міжнародні акти, якими 
регулюється підприємницька діяльність; 3) міжнародні неурядові організації, 
що приймають міжнародні акти, якими регулюється підприємницька діяльність 
шляхом стандартизації окремих правил та стандартів; 

- на підставі системного вивчення та аналізу досвіду економічно 
розвинених держав (США, Японія, КНР, держави ЄС) та державоподібних 
утворень (ЄС) щодо управління підприємницькою діяльністю сформульовано 
ряд пропозицій організаційного та правового характеру, зокрема серед 
організаційних – запропоновано створити спеціальний орган у сфері управління 
підприємницькою діяльністю із визначеним порядком утворення та складом, 
одночасно ліквідувавши ряд органів спеціального адміністративного 
управління; серед правових – запропоновано постатейний проект Закону 
України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні»; обґрунтовано необхідність прийняття законодавчих 
актів «Засади управління підприємницькою діяльністю в Україні», «Про 
приватні підприємства», «Про вільні професії», запропоновано для 
законодавчого закріплення ряд понять, зокрема таких як, «господарська 
правоздатність», «господарська дієздатність», «господарська 
правосуб’єктність», «вільний працівник» та ін; 

удосконалено: 
- теоретичну характеристику підприємницької діяльності через 

визначення та розкриття її ознак. Зокрема, до таких віднесено те, що означена 
діяльність: 1) є самостійною, відносно незалежною економічною діяльністю; 
2) здійснюється фізичними та юридичними особами, що набули статусу 
суб’єктів підприємницької діяльності у встановленому законодавством порядку; 
3) не може відбуватись примусово; 4) не є просто самостійною, але й 
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ініціативною діяльністю, що спрямована на реалізацію своїх здібностей та 
задоволення потреб інших осіб і суспільства; 5) є ризиковою економічною 
діяльністю; 6) як професійна діяльність спрямована не на разове, а на 
систематичне одержання прибутку незабороненим законом шляхом; 
7) здійснюється у встановлених національним законодавством формах 
економічної діяльності, зокрема в Україні це: виробнича підприємницька; 
торговельна (комерційна) підприємницька; фінансово-кредитна 
підприємницька; страхова підприємницька; посередницька підприємницька 
діяльність; 

- визначення поняття «управління підприємницькою діяльністю». Під 
цим поняттям запропоновано розуміти напрям державної політики, сукупність 
закріплених у законодавстві заходів та форм економічного, правового й 
організаційного впливу на підприємницьку діяльність та підприємців, у тому 
числі шляхом державної підтримки та захисту суб’єктів підприємницької 
діяльності, а також державного контролю за дотриманням вимог 
законодавства суб’єктами такої діяльності; 

- окремі методологічні положення щодо адміністративно-правових засад 
управління підприємницькою діяльністю в Україні. Зокрема, удосконалено 
формулювання мети, завдань, принципів такого управління з урахуванням 
сучасного стану розвитку економічних, політичних, соціальних обставин у 
державі. Мету визначено як комплекс таких взаємопов’язаних елементів: 
1) забезпечення економічної безпеки держави та безпеки суспільства шляхом 
забезпечення раціонального господарювання; 2) досягнення ефективного 
правового регулювання організаційно-господарських відносин у державі 
відповідно до вимог сучасності та реальних обставин економічної дійсності в 
країні; 3) досягнення оптимально побудованих адміністративних відносин між 
органами влади щодо регулювання здійснення господарської діяльності; 
4) зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та 
усунення перешкод для розвитку законної господарської діяльності. При цьому 
всі ці елементи в реалізації спрямовуються в русло наближення правил та 
стандартів ведення підприємницької діяльності в Україні до аналогічних правил 
й стандартів ведення бізнесу в Європейському Союзі. Завданнями, які слід 
ставити перед управлінням підприємницькою діяльністю в Україні, є: 
1) оптимізація державного управління підприємницькою діяльністю в Україні; 
2) забезпечення національної безпеки в управлінні підприємницькою діяльністю 
в державі; 3) досягнення ефективності та результативності вибору державної 
політики в управлінні підприємницькою діяльністю в Україні; 4) недопущення 
прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів; 
5) збалансування інтересів держави, суспільства та економічних інтересів 
суб’єктів господарювання, що найкращим чином може здійснюватись за 
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відповідними стандартами, виробленими в Європейському Союзі. Принципами 
управління у вказаній сфері названо загальні та спеціальні, до загальних 
віднесено принципи законності; пріоритету прав і свобод людини в 
управлінській діяльності; нейтралітету; гласності; відповідальності суб’єктів, 
що повноважні здійснювати управлінську діяльність; до спеціальних  
доцільності; неспотворення економічної конкуренції; використання спеціальних 
економічно-юридичних, культурно-політичних та соціальних інструментів; 
невтручання у господарську діяльність;  

- системне визначення проблемних питань оцінювання діяльності 
державних службовців, які прямо чи опосередковано впливають на показники 
ефективності та оптимальності діяльності державних службовців, що 
уповноважені виконувати управлінські функції щодо здійснення 
підприємницької діяльності в Україні. Головним чином, до таких віднесено: 
1) відсутність універсальних стандартів та методик оцінювання діяльності 
вказаних суб’єктів (на практиці до державних службовців застосовуються різні 
за своєю сутністю процедури – механізми оцінки та атестації, які, відповідно, 
зумовлюють різні правові та управлінські наслідки); 2) наявні механізми 
та/або процедури оцінювання державних службовців є малоефективними 
(значний вплив на ці механізми та процедури справляє непродумана система 
планування діяльності вказаних суб’єктів, за наявності якої фактично 
неможливо оцінити результати діяльності держслужбовця); 3) результати 
оцінювання в реальній дійсності не зумовлюють логічних наслідків ні для 
державних службовців, зокрема в частині питання проходження та просування 
їх по службі, ні для процесу оптимізації управління підприємницькою 
діяльністю, та інші; 

дістало подальшого розвитку: 
- теоретичні розробки щодо сутності підприємницької діяльності. 

Узагальнивши всі існуючі в українській науці підходи до визначення поняття 
такої діяльності, зроблено висновок, що підприємницька діяльність 
представляє собою: 1) специфічну ініціативну професійну діяльність суб’єктів 
підприємництва (фізичних та юридичних осіб), що здійснюється на постійній 
основі та організовано, виражена в отриманні прибутку в результаті 
виробництва товарів, надання послуг чи виконання робіт; 2) економічну 
прибуткову діяльність підприємця, що здійснюється у регламентованому 
законодавством порядку, в незаборонених законодавцем способах та виражена 
у бажаному для нього: пошуку змін у потребах споживача на його (чи його 
конкурентів) продукцію, послуги чи роботи; задоволення виявлених потреб 
споживачів шляхом організації інноваційного виробництва, збуту й 
менеджменту-маркетингу на основі балансу граничних показників 
максимальної продуктивності; 
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- характеристика та систематизація методів управління 
підприємницькою діяльністю, зокрема такими методами є спеціальні способи 
прямого та опосередкованого впливу органів державної влади на суб’єктів 
підприємницької діяльності (окремих або всіх форм власності), що 
реалізуються в передбаченому законом порядку, на відповідних принципах, з 
метою створення або забезпечення умов діяльності суб’єктів підприємництва 
до вимог чинного законодавства. До них віднесено: правові, адміністративні, 
економічні та пропагандистські методи управління підприємницькою 
діяльністю в Україні. Розкрито економічні, правові, організаційні форми 
управління вказаною діяльністю; 

- теоретичні розробки щодо проблем кадрового забезпечення державної 
служби в Україні, що безпосередньо пов’язані та впливають на кадрове 
забезпечення процесу управління підприємницькою діяльністю. Зокрема, до 
таких віднесено три групи проблем: 1) загальнодержавні проблеми, які 
впливають на формування кадрового складу; 2) професійно-службові 
проблеми, що випливають з питань необхідності професійного забезпечення 
управління підприємницькою діяльністю в Україні; 3) проблеми правового 
регулювання та застосування відповідальності до державних службовців 
(неефективно врегульовані питання відповідальності державних службовців та 
на практиці спостерігається часте уникання державними службовцями 
відповідальності за рахунок процесуальних зловживань). 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 
вони можуть бути використані у: 

– науково-дослідній роботі – отримані висновки зможуть бути подальшим 
матеріалом для поглиблення досліджень у сфері управління підприємницькою 
діяльністю в Україні (акт впровадження Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ від 26.12.2015); 

– правотворчості – висновки слугуватимуть важливим матеріалом для 
подальших реформ у сфері розвитку підприємництва та управління 
підприємницькою діяльністю в Україні, оскільки частково вирішують 
завдання, поставлені в Стратегії розвитку України до 2020 року; 

– правозастосуванні – з метою вдосконалення практики застосування 
норм чинного законодавства компетентними суб’єктами владних повноважень 
в процесі їх адміністративної діяльності (наприклад, дозвільної, реєстраційної, 
контрольної тощо) у сфері управління підприємництвом в Україні;  

– навчальному процесі – при викладанні навчального курсу 
«Адміністративне право України», при підготовці робочих програм, 
підручників, навчальних посібників, практикумів із зазначеної дисципліни (акт 
впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
від 26.12.2015). 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення й висновки 
дисертації доповідалися та обговорювалися на науково-практичних 
конференціях, зокрема: «Актуальні проблеми правового регулювання 
економічної безпеки» (присвячена 80-ти річному ювілею професора кафедри 
економіко-правових дисциплін Кухаренка Володимира Дмитровича) (Київ, 
2013), «Право: історія, теорія, практика» (Львів, 2014), «Дотримання прав 
людини: сучасний стан правового регулювання та перспективи його 
вдосконалення» (Київ, 2014), «Публічне адміністрування в сфері внутрішніх 
справ» (Київ, 2014), «Пріоритетні проблеми реформування системи 
законодавства України» (Київ, 2015), «Сучасний вимір держави і права» 
(Львів, 2015), «Наукові дослідження сучасного законодавства України – 
прогрес юридичної науки ХХІ століття» (Київ, 2015). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені в 
монографії, шістнадцяти статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях 
України, п’яти статтях – у наукових виданнях інших держав, а також у семи 
тезах доповідей і повідомлень на конференціях. 

Структура й обсяг дисертації. Структура роботи відображає мету, 
завдання й основні напрями дослідження. Дисертація складається зі вступу, 
чотирьох розділів, які містять тринадцять підрозділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 444 
сторінки, з яких 375 сторінок основного тексту. Список використаних джерел 
налічує 623 найменування і займає 64 сторінки, додатки викладено на 5 
сторінках. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказується на 
її зв’язок з науковими планами та програмами, визначаються мета та задачі, 
об’єкт і предмет, розкриваються використовувані методи дослідження, 
висвітлюється наукова новизна, зазначаються практичне значення одержаних 
результатів, апробація результатів дисертації та публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правова характеристика управління 
підприємницькою діяльністю в Україні» присвячено розкриттю 
теоретичних засад управління підприємницькою діяльністю на території нашої 
держави. 

У підрозділі 1.1 «Загальна характеристика підприємницької діяльності 
як суспільного та правового явища» здійснюється спроба розкрити сутність 
підприємницької діяльності через вивчення історії її розвитку на території 
сучасної України, а також шляхом аналізу доктрини науки адміністративного 
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права та відповідних економічних дисциплін. 
Встановлено, що зародження підприємництва (у широкому сенсі) в світі 

відбулось з моменту, коли люди вперше почали обмінюватись товаром, а 
еволюція такої діяльності відбувалась паралельно із розвитком економік 
держав та окремих їх регіонів. В Україні підприємницька діяльність має 
помітну історію свого становлення й охоплює такі історичні періоди: період 
Стародавньої України; період існування князівств на території сучасної 
України; період козаччини; період знаходження території України під владою 
Російської імперії, з моменту скасування кріпосного права до повалення 
царату; періоди існування вільної України до більшовицької окупації; 
радянський період; період перебудови та відновлення незалежності України. 

Виявлено, що в українській доктрині права існує декілька підходів до 
формулювання дефініції поняття «підприємницька діяльність» чи 
«підприємництво», зокрема це: визначення такої діяльності як чинника певних 
змін в економіці, суспільстві та інших галузях життєдіяльності людини; 
визначення такої діяльності через розуміння підприємництва в якості 
професійної діяльності; визначення такої діяльності через опис її об’єктивної 
сторони, фактичного вираження тощо. Проаналізовано різні наукові точки 
зору та сформульовано узагальнене поняття підприємницької діяльності, а 
також визначено характерні ознаки такої діяльності.  

У підрозділі 1.2 «Поняття, мета та завдання управління підприємницькою 
діяльністю в Україні», застосовуючи метод від загального до часткового, 
вивчається сутність державного управління як правового явища, державної 
управлінської діяльності та, відповідно, здійснюється виокремлення управління 
підприємницькою діяльністю як різновиду державного управління. 
Формулюється поняття такого управління та визначаються мета і завдання. 
Підкреслено, що управління підприємницькою діяльністю в Україні повинно 
здійснюватись не лише з метою, яка враховує об’єктивні закономірності і 
тенденції розвитку суспільства та відповідає потребам та інтересам людини, а й 
враховує реальні можливості підприємців, тому вказане управління не може 
базуватись на встановленні вимог до підприємців, які об’єктивно не можуть бути 
виконаними або у встановлений строк, або у встановленому порядку чи вигляді. 

Зауважено на тому, що на даному етапі розвитку нашої країни  
управління підприємницькою діяльністю тримає курс на необхідність 
наближення правил та стандартів ведення підприємницької діяльності в 
Україні до аналогічних правил й стандартів ведення бізнесу в Європейському 
Союзі, тому всі складові елементи мети та, відповідно, завдання, зазнають 
значної модифікації під впливом такого вектору.   

У підрозділі 1.3 «Принципи управління підприємницькою діяльністю в 
Україні» аналізується існуюча система управління підприємницькою 
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діяльністю з метою виокремлення тих принципів, відповідно до яких вона 
здійснюється на даний час та має здійснюватися взагалі. 

Зауважено, що всі принципи у галузі управління підприємницькою 
діяльністю можна поділити на дві основні групи, а саме: загальні та спеціальні 
принципи. Кожний з виділених в двох групах принципів детально 
проаналізовано відносно їх застосування в управлінні підприємницькою 
діяльністю в Україні. Наприклад, встановлено, що принцип законності в 
управлінні підприємницькою діяльністю в Україні проявляється у: 
1) спеціальній універсальності (поширюється без винятку на всі органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, що компетентні 
здійснювати загальне та спеціальне управління підприємницькою діяльністю); 
2) однозначності (нормативно-правові акти, що регламентують управління 
підприємницькою діяльністю в нашій державі, повинні однаково розумітися, 
тлумачитися, а також виконуватись всіма повноважними суб’єктами права); 
3) гарантованості (повинні бути: розроблені та прийняті нормативно-правові 
акти, що якісно регламентують повноваження органів державної влади щодо 
здійснення управління підприємницькою діяльністю; розроблені та прийняті 
нормативно-правові акти, що регламентують обсяг, межі, спосіб та форму 
здійснення конкретним органом державної влади управління підприємницькою 
діяльністю; створені правові механізми, що гарантують якісне застосування 
правових норм у сфері управління підприємницькою діяльністю).  

Приділена значна увага питанню участі громадськості в управлінні 
підприємницькою діяльністю в межах вивчення принципу пріоритету прав 
громадян в управлінській діяльності, в результаті чого встановлено, що цей 
принцип не став одним із визначальним у повсякденних відносинах державних 
службовців з громадянами, і це потребує виправлення в сучасних умовах 
реформ. 

У підрозділі 1.4 «Методи та форми управління підприємницькою 
діяльністю в Україні» розглядаються застосовувані в сучасному управлінні 
підприємницькою діяльністю методи та форми, здійснюється їхня 
класифікація. Висловлюється думка, що некоректним є розуміння методів як 
процесу, тобто впливу, позаяк методи за своєю суттю є самими способами 
впливу. Наслідком використання цих способів є вплив, і сам вплив 
забезпечується цими методами. Доведено, що найбільш оптимальною є 
класифікація методів управління підприємницькою діяльністю в Україні за 
такими критеріями: 1) за формами впливу; 2) залежно від засобів впливу. В 
результаті аналізу методів та форм зроблено висновок, що управління 
підприємницькою діяльністю здійснюється спеціальними методами 
(спеціальними способами впливу) у відповідній формі управління (економічні, 
правові, організаційні) та відповідно до ряду загальних й спеціальних 
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принципів. При цьому підкреслено, що навряд чи можна говорити про систему 
засобів, способів, принципів, методів та форм управління підприємницькою 
діяльністю в нашій державі, позаяк в цій сфері державного управління наразі 
відсутній системоутворюючий нормативно-правовий акт, в якому б 
законодавець нормативно систематизував зазначені категорії. При цьому 
наявність спеціального Кодексу, яким впорядковуються питання 
підприємницької діяльності – Господарського кодексу України, насправді не 
вирішує означене питання в нашій країні. 

Розділ 2 «Система органів адміністративного управління 
підприємницькою діяльністю в Україні та їх повноваження» присвячено 
визначенню суб’єктів, що здійснюють управління підприємницькою 
діяльністю в Україні, а також аналізу закріплених за ними повноважень та 
визначенню організації взаємодії між ними.  

У підрозділі 2.1 «Система органів загального адміністративного 
управління підприємницькою діяльністю в Україні та їх повноваження» 
встановлено, що загалом, в системі органів державної влади, які здійснюють 
загальне адміністративно-правове управління підприємницькою діяльністю, 
можна виділити структурні ланки трьох організаційно-правових рівнів, а саме 
– 1) вищого, 2) центрального та 3) регіонального і місцевого. Визначено склад 
органів, які здійснюють управління на кожному з цих рівнів, та проаналізовано 
законодавство, яке встановлює їхні повноваження. Наприклад, здійснено 
аналіз повноважень Державної регуляторної служби, яка діє центральному 
рівні, за такими напрямками: загальне адміністративне управління 
підприємницькою діяльністю шляхом нормотворчої діяльності; шляхом 
вжиття в межах своїх повноважень заходів щодо захисту прав та законних 
інтересів суб’єктів господарювання, порушених унаслідок дії регуляторних 
актів; шляхом контролю і нагляду; шляхом надання роз’яснень положень 
законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності; шляхом розробки основних напрямків розвитку державної 
політики у сфері ліцензування.  

Щодо регіонального та місцевого рівня увагу приділено також 
визначенню повноважень відповідних органів з урахуванням статусу АРК та 
Донецької і Луганської областей.  

У підрозділі 2.2 «Система органів спеціального адміністративного 
управління підприємницькою діяльністю в Україні та їх повноваження» на 
підставі аналізу чинного законодавства зроблено висновок про необхідність 
виокремлення в даній системі двох груп спеціальних органів, які здійснюють 
управління, відповідно, у двох сферах – у галузі економічної безпеки та у 
галузі безпеки та благополуччя населення. Наголошено, що  економічна 
безпека України напряму залежить від безпеки й забезпечення режиму безпеки 
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в сфері конкуренції та податків й зборів, у сфері державної митної справи, 
ціноутворення й рівня цін на товари і послуги тощо, тому наявність і 
ефективну та оптимальну діяльність органів, що здійснюють спеціальне 
адміністративне управління підприємницькою діяльністю у галузі економічної 
безпеки, важко недооцінити. Визначені органи розглянуто, зважаючи на 
особливий предмет їх віддання, тобто у безпосередньому взаємозв’язку із 
підприємницькою діяльністю.  

Зазначено, що поняття безпеки та благополуччя населення напряму 
пов’язане із сталим людським розвитком населення окремого регіону чи 
держави і виражається в нормальному (звичайному) його функціонуванні: дія 
зовнішніх і внутрішніх факторів не призводить до смерті, погіршення 
функціонування та розвитку психічного й фізичного здоров’я, не перешкоджає 
населенню в досягненні ним певних бажаних для них цілей. З цього зроблено 
висновок, що підприємницька діяльність може прямо впливати на безпеку та 
благополуччя відповідного населення, особливо коли в процесі своєї 
економічної діяльності підприємці здійснюють: транспортування, зберігання 
та використання (експлуатацію), реалізацію, знищення (утилізацію) нехарчової 
продукції, отруйних речовин, лікарських засобів, засобів захисту рослин та 
застосування пестицидів і агрохімікатів; будівельні, днопоглиблювальні 
роботи; видобування піску і гравію; прокладення кабелів, трубопроводів та 
інших комунікацій на землях водного фонду.  

Проаналізовано законодавство, що визначає повноваження відповідних 
органів. 

У підрозділі 2.3 «Взаємні зв’язки та взаємодія між органами щодо 
здійснення управління підприємницькою діяльністю в Україні» встановлено, що 
існує 6 груп зв’язків, які виражаються у відповідних правових відносинах між 
органами, що уповноважені здійснювати управління підприємницькою 
діяльністю в Україні.  

Виявлено, однак, що такі відносини не позбавлені проблем на практиці. 
Зазначено, що особливо це стосується питання вдосконалення законодавства 
України та програмних документів щодо підприємницької діяльності, а саме – 
питання взаємодії в розробці органами місцевого самоврядування нормативно-
правових актів та програмних документів, що стосуються підприємництва. 
Прикладом цьому можуть бути випадки запровадження т.зв. «місцевих 
особливостей» врегулювання процедур видачі документів дозвільного 
характеру; випадки, коли працівники АМКУ умисно створюють 
необґрунтовані бар’єри при проведенні перевірок для працівників 
правоохоронних органів, так само і працівники правоохоронних органів не 
завжди обґрунтовано не надають доступу до необхідних приміщень, 
документів працівникам АМКУ; відповідальні органи не завжди і не 
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потрібною мірою (невсеосяжно, неретельно тощо) здійснюють превентивні 
перевірки актів через брак необхідних фахівців чи технічного оснащення, або 
ж через надмірний обсяг таких актів, які відповідальні органи об’єктивно не 
можуть вчасно опрацювати. Наголошено на тому, що виявлених проблем 
можна уникати в подальшому шляхом конкретизації схем розроблених груп 
взаємодії (враховуючи й деталізацію таких правовідносин), а також 
вирішивши проблеми технічного та кадрового характеру. 

Розділ 3 «Сучасні проблеми у сфері визначення та реалізації 
адміністративно-правових засад управління підприємницькою діяльністю 
в Україні» присвячено виявленню та аналізу тих перепон, які перешкоджають 
здійснювати ефективне управління підприємницькою діяльністю в сучасній 
Україні.  

У підрозділі 3.1 «Основні правові проблеми управління підприємницькою 
діяльністю в Україні» зазначається, що попри об’єктивно існуючі проблеми 
економічного, політичного та культурно-соціального характеру в Україні 
мають місце масштабні проблеми правового характеру в галузі управління 
підприємницькою діяльністю, що значно погіршують економічне становище 
нашої держави та підвищують ризики її економічної та політичної безпеки. 
Головним чином, це проблеми: 1) законотворчості та нормотворчості стосовно 
підприємницької діяльності; 2) регулювання підприємницької діяльності 
концептуального та програмного характеру; 3) ненормативно-правової форми 
управління підприємництвом. Здійснено аналіз кожного із вказаних напрямків 
проблемних сфер, визначено стан окреслених проблем та зроблено акцент на 
тих аспектах, які потребують особливої уваги у розрізі необхідності 
підвищення якості та ефективності управління підприємницькою діяльністю в 
нашій державі.  

У підрозділі 3.2 «Проблеми кадрового та матеріально-технічного 
забезпечення процесу управління підприємницькою діяльністю в Україні» 
зазначається, що проблеми кадрового характеру забезпечення процесу 
управління підприємницькою діяльністю передусім пов’язані із існуючими 
проблемами в сфері регулювання проходження державної служби в державі 
взагалі і особливих відмінностей безпосередньо у досліджуваній нами сфері не 
мають. Приділено увагу питанням професійного навчання державних 
службовців, виконання ними своїх службових повноважень. Проаналізовано 
законодавство та практику його застосування щодо відповідальності посадових 
осіб державних органів, в тому числі і тих, що здійснюють управління 
підприємницькою діяльністю, в результаті чого встановлено, що до основних 
проблем відповідальності та реалізації відповідальності в сфері управління 
підприємницькою діяльністю в Україні належать: 1) неврегульованість 
дисциплінарної відповідальності та відсутність відповідних процесуальних 
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норм; 2) недостатня урегульованість питання настання матеріальної 
відповідальності державних службовців та органів влади; 3) застарілість норм 
законодавства про адміністративну відповідальність державних службовців; 
4) незастосовність норм кримінального закону до державних службовців. 

Зауважено на тому, що матеріально-технічне забезпечення будь-якого 
суб’єкта влади є однією з конкретних форм реалізації фінансових відносин, 
тому в підрозділі приділяється увага визначенню сутності та особливостей 
таких відносин, наводяться статистичні дані, здійснюється їх аналіз. Робиться 
висновок, що забезпечення матеріально-технічними ресурсами органів влади 
загалом перебуває на мінімальному рівні, хоча від управління 
підприємницькою діяльністю в нашій державі очікуються максимальні 
результати, тому як управління в цій галузі напряму впливає на економічну 
безпеку держави та добробут громадян.  

У підрозділі 3.3 «Проблеми оцінювання результатів управління 
підприємницькою діяльністю в Україні» вказується, що, ґрунтуючись на 
показниках оцінювання результатів управління, можна визначити слабкі 
сторони такої державної діяльності та виправити їх, мінімізувавши проблеми, 
які могли би бути спровоковані окремими елементами управління 
підприємницькою діяльністю. Оцінка результатів управління 
підприємницькою діяльністю в Україні має велике значення, оскільки на таке 
управління з Державного бюджету виділяються значні кошти, а саме 
управління в цій галузі впливає на доходи до Державного бюджету.  

Встановлено, що оцінювання результатів управління підприємницькою 
діяльністю в Україні слід розглядати як систему таких двох складових: 1) система 
оцінювання результатів управління підприємницькою діяльністю в Україні як 
оцінювання діяльності органів влади, що здійснюють загальне чи спеціальне 
адміністративне управління підприємницькою діяльністю в нашій державі, або ж 
оцінювання допоміжних органів, за допомогою яких відбувається 
опосередковане управління підприємницькою діяльністю в Україні: а) 
досягнення цілей функціонування органу (включаючи функціональне 
обстеження); б) ефективність діяльності органу (ґрунтується на показниках 
розміру, якості, часу та декотрих інших показниках, тобто орган державної влади 
повинен виконувати свої функції вчасно, в необхідних обсягах та якості); 2) 
система оцінювання результатів управління підприємницькою діяльністю в 
Україні шляхом оцінювання державних службовців. Проаналізовано кожну з 
систем та окреслено проблеми, що існують в цих сферах. 

Розділ 4 «Міжнародно-правовий досвід управління 
підприємницькою діяльністю та перспективи його врахування в 
національному законодавстві» присвячено аналізу міжнародного досвіду 
правового регулювання управління підприємницькою діяльністю, а також 
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формулюванню пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства 
з урахуванням здійсненного аналізу. 

У підрозділі 4.1 «Міжнародно-правовий рівень управління 
підприємницькою діяльністю» систематизовано міжнародні організації, які 
здійснюють управління підприємницькою діяльністю та впливають на 
подальший світовий розвиток цієї діяльності. Проаналізовано діяльність таких 
організацій як ЕКОСОР, ПРООН, ЮНІДО, МАГАТЕ, ФАО, ОЕСР, МЕА, 
СОТ, МСЕ (МСЕ-Т), МЕК, ІСО. Зроблено висновок про те, що управління 
підприємницькою діяльністю в рамках глобальних організацій важко 
недооцінити, позаяк, такі організації займаються глобальними проблемами, які 
може вирішити саме підприємництво, яке здійснювалось би на певних умовах. 
Разом із тим діяльність ряду економічних міжнародних організацій не завжди 
є ефективною через те, що їхні нормативні акти не завжди забезпечуються 
дієвими механізмами, в результаті чого держави-члени відповідних 
міжнародних суб’єктів можуть ігнорувати конкретні вказівки цих організацій. 

У підрозділі 4.2 «Досвід управління підприємницькою діяльністю в 
економічно розвинених державах світу» вивчається та аналізується досвід 
таких країн як США, Японія, КНР, а також державоподібного утворення ЄС і 
держав-членів ЄС. 

Встановлено, що в ЄС управління підприємницькою діяльністю 
поділяється на два важливих напрямки: 1) малий та середній бізнес 
(європейська політика у сфері стимулювання малого та середнього бізнесу 
здійснюється на двох рівнях: через самостійну діяльність країн і через 
програми, що реалізуються під егідою ЄС); 2) великий бізнес (підприємства 
такого розміру регулюються імперативними нормами європейського 
законодавства).  

Управління підприємницькою діяльністю в США в загальній формі 
врегульоване нормами Єдиного торгового кодексу США та іншими 
законодавчими нормами США й окремих штатів (коли на те є компетенція 
штату). Більшою мірою управління підприємництвом в США побудоване 
відповідно до розмірів підприємства, а саме: 1) управління малою та 
середньою підприємницькою діяльністю; 2) управління великою 
підприємницькою діяльністю (таке управління в США не є однаковим у всіх 
штатах, окрім управління товариствами, якщо такі в кожному конкретному 
випадку будуть віднесені до великого бізнесу, проте однаково спрямовується 
на конкурентні та економічні питання діяльності таких підприємств). 

Економічне відродження та активізація росту підприємства в Японії 
розпочалось з окупацією імперії США та з прийняттям «Пацифістської 
конституції» 1947 року. Реформи в економіці та ріст підприємництва були 
зумовлені утворенням системи законодавства про мале та середнє 
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підприємництво. Велике підприємництво в більшості випадків регулюється 
нормами антимонопольного законодавства, а також нормами господарського 
та цивільного права. 

Основним актом, що врегульовує діяльність великого підприємництва в 
Китаї, є Закон «Про компанії» 1993 року. Управління малим та середнім 
підприємництвом в КНР ґрунтується, окрім як на ідеологічних програмах, 
деклараціях та ідеологічних законах, також і на нормах Закону КНР «Про 
сприяння малим та середнім підприємствам» 2002 року та на положеннях ряду 
стратегічних програм. Управління підприємництвом в КНР сформоване за 
принципом підтримки та покарання. 

Визначено органи, уповноважені здійснювати управління 
підприємницькою діяльністю в кожній з розглянутих держав, а також 
проаналізовано адміністративно-правові засади, відповідно до яких 
здійснюється таке управління.  

У підрозділі 4.3 «Шляхи вдосконалення адміністративно-правового 
регулювання управління підприємницькою діяльністю в Україні з урахуванням 
міжнародного досвіду та норм» на підставі попередньо зроблених висновків 
щодо існування проблем в управлінні підприємницькою діяльністю в Україні, 
а також проведеного аналізу міжнародного досвіду у цій сфері, визначено 
конкретні аспекти, які потребують реформування, вдосконалення або 
запровадження у національну практику. Сформульовано пропозиції щодо 
вдосконалення чинного національного законодавства, а також розроблено 
проект постатейного Закону України «Про розвиток та державну підтримку 
малого і середнього підприємництва в Україні», обґрунтовано необхідність 
розробки спеціального законодавчого акта «Засади управління 
підприємницькою діяльністю в Україні», запропоновано для закріплення ряд 
правових понять. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У висновках сформульовано основні результати дослідження, наведено 
наукові положення та науково обґрунтовані результати у галузі науки 
адміністративного права, які розв’язують наукову проблему щодо актуальної 
потреби у розробці системного теоретико-правового вчення про 
адміністративно-правові засади управління підприємницькою діяльністю в 
Україні та формулювання практичних пропозицій з вдосконалення правового 
регулювання управління у вказаній сфері.  

У результаті ґрунтовного та всебічного аналізу як норм національного та 
зарубіжного законодавства, так і практики управлінської діяльності у сфері 



20 

підприємництва сформульовано ряд нових теоретичних положень та 
пропозицій. Основні з них такі: 

1. У результаті узагальнення всіх існуючих в українській науці підходів 
до визначення поняття та розкриття сутності підприємницької діяльності 
зроблено висновок, що під цим поняттям слід розуміти: 1) специфічну 
ініціативну професійну діяльність суб’єктів підприємництва (фізичних та 
юридичних осіб), що здійснюється на постійній основі та організовано, і 
виражену в отриманні прибутку в результаті виробництва товарів, надання 
послуг чи виконання робіт; 2) економічну прибуткову діяльність підприємця, 
що здійснюється у регламентованому законодавством порядку, в 
незаборонених законодавцем способах, яка виражена у бажаному для нього: 
пошуку змін в потребах споживача на його (чи його конкурентів) продукцію, 
послуги чи роботи; задоволення виявлених потреб споживачів шляхом 
організації інноваційного виробництва, збуту й менеджменту-маркетингу на 
основі балансу граничних показників максимальної продуктивності. Суттєві 
ознаки підприємницької діяльності виражаються в тому, що така діяльність: 
1) є самостійною, відносно незалежною економічною діяльністю (підприємець 
сам розпоряджається своїм прибутком, самостійно формулює підприємницькі 
стратегії, будучи готовим до господарських ризиків; відносна незалежність 
виражається в тому, що підприємець, здійснюючи свою підприємницьку 
діяльність на власний розсуд і ризик, повинен підкорятись встановленим 
законодавцем особливим правилам й стандартам); 2) здійснюється фізичними 
та юридичними особами, що набули статусу суб’єктів підприємницької 
діяльності у встановленому законодавством порядку (особами із цивільною та 
підприємницькою правосуб’єктністю); 3) не може відбуватись примусово; 4) є 
не просто самостійною, але й ініціативною діяльністю, що спрямована на 
реалізацію своїх здібностей та задоволення потреб інших осіб і суспільства; 
5) є ризиковою економічною діяльністю; 6) як професійна діяльність 
спрямована не на разове, а на систематичне одержання прибутку 
незабороненим законом шляхом; 7) здійснюється у встановлених 
національним законодавством формах економічної діяльності, зокрема в 
Україні це: виробнича підприємницька; торговельна (комерційна) 
підприємницька; фінансово-кредитна підприємницька; страхова 
підприємницька; посередницька підприємницька діяльність. 

2. Управління підприємницькою діяльністю в Україні – це напрям 
державної політики, сукупність закріплених в законодавстві заходів та форм 
економічного, правового й організаційного впливу на підприємницьку 
діяльність та підприємців, в тому числі шляхом державної підтримки та 
захисту суб’єктів підприємницької діяльності, а також державного контролю 
за дотриманням вимог законодавства суб’єктами такої діяльності. Дане 
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управління є різновидом державного управління, яке представляє собою вид 
соціального управління, що здійснюється: на підставі нормативно-правового 
акта; у спосіб та в межах, передбачених законодавством; від імені та за 
дорученням держави спеціально створеними суб’єктами державного 
управління щодо об’єктів державного управління; у тих сферах, які 
потребують активного втручання держави з метою досягнення того ступеня 
впорядкованості суспільних відносин, що відображений у відповідних 
законодавчих актах держави, і повної відповідності поведінки всіх суб’єктів 
нормативним моделям, закріпленим в нормах законів. 

3. Мета управління підприємницькою діяльністю в нашій державі є 
комплексною й охоплює собою створення оптимальних умов для досягнення 
певного стану підприємницької діяльності відповідно до намічених 
результатів, обумовлених перспективами її розвитку. Мета управління 
підприємницькою діяльністю в Україні складається з таких елементів: 
1) забезпечення економічної безпеки держави та безпеки суспільства шляхом 
забезпечення раціонального господарювання; 2) досягнення ефективного 
правового регулювання організаційно-господарських відносин у державі 
відповідно до вимог сучасності та реальних обставин економічної дійсності в 
країні; 3) досягнення оптимально побудованих адміністративних відносин між 
органами влади щодо регулювання здійснення господарської діяльності; 
4) зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та 
усунення перешкод для розвитку законної господарської діяльності. Сьогодні 
основними перспективами розвитку є наближення правил та стандартів 
ведення підприємницької діяльності в Україні до аналогічних правил й 
стандартів ведення бізнесу в Європейському Союзі, тому і вказані елементи 
мети спрямовуються в русло вказаної перспективи.  

Зважаючи на вказане, завданнями, які слід ставити перед управлінням 
підприємницькою діяльністю в Україні, є: 1) оптимізація державного 
управління підприємницькою діяльністю в Україні; 2) забезпечення 
національної безпеки в управлінні підприємницькою діяльністю в державі; 
3) досягнення ефективності та результативності вибору державної політики в 
управлінні підприємницькою діяльністю в Україні; 4) недопущення прийняття 
економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів; 
5) збалансування інтересів держави, суспільства та економічних інтересів 
суб’єктів господарювання, що найкращим чином може здійснюватись за 
відповідними стандартами, виробленими в Європейському Союзі. 

4. Принципи управління підприємницькою діяльністю в Україні – це 
основоположні начала, на яких будується управління підприємницькою 
діяльністю в нашій державі та які поділяються на дві основні групи, а саме: 
1) загальні принципи державного управління, що характерні для управлінської 
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діяльності держави загалом (принципи законності; пріоритету прав і свобод 
людини в управлінській діяльності; нейтралітету; гласності; відповідальності 
суб’єктів, що повноважні здійснювати управлінську діяльність); 2) спеціальні 
принципи, що характерні лише для законодавства про підприємницьку 
діяльність та здійснення управління цією галуззю (принципи доцільності; 
неспотворення економічної конкуренції; використання спеціальних 
економічно-юридичних, культурно-політичних та соціальних інструментів; 
невтручання у господарську діяльність). 

5. Методи державного управління підприємницькою діяльністю – це 
спеціальні способи впливу органів державної влади на суб’єктів 
підприємницької діяльності (окремих або всіх форм власності), що: 
1) реалізуються в передбаченому законодавством порядку, на відповідних 
принципах, з метою створення або забезпечення умов діяльності суб’єктів 
підприємництва відповідно до вимог чинного законодавства; 2) за формами 
впливу поділяють на: методи прямого впливу (дирижистські методи, що 
обмежують свободу економічного вибору, а часом її виключають загалом); 
методи опосередкованого впливу (залишають повну свободу вибору для 
господарюючих суб’єктів, нічим її не обмежуючи). Залежно від засобів впливу 
методи управління підприємницькою діяльністю поділяються на: 1) правові 
методи управління підприємницькою діяльністю в Україні, тобто діяльність 
держави щодо встановлення обов’язкових для виконання юридичних норм 
поведінки суб’єктів господарювання. Основою такого методу управління є 
розробка та юридичне закріплення норм поведінки суб’єктів підприємницької 
діяльності; 2) адміністративні методи управління підприємницькою діяльністю 
в Україні, тобто інструменти прямого впливу держави через відповідні органи 
державної влади на діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, що 
поділяються на: а) способи заборони (встановлення нормативних заборон 
щодо вчинення підприємцями окремих дій чи заборон щодо невиправданого 
невчинення певних дій); б) способи дозволу (регламентування окремих 
правил, якими суб’єкти підприємницької діяльності наділяються окремими 
правами на вчинення окремих дій); в) способи примусу (регламентація та 
реалізація норм, з приводу застосування органами влади щодо осіб, які не 
перебувають в їх підпорядкованості, незалежно від волі і їх бажання, 
передбачених адміністративно-правовими нормами заходів впливу 
відповідного характеру з метою охорони суспільних відносин шляхом 
попередження, припинення правопорушень, покарання за вчинення 
правопорушення); 3) економічні методи управління підприємницькою 
діяльністю в Україні (способи економічного управління суб’єктами 
підприємницької діяльності, що здійснюються інструментами фіскальної, 
бюджетної, грошово-кредитної та іншої державної політики); 
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4) пропагандистські методи управління підприємницькою діяльністю в Україні 
(способи звернення держави до гідності, честі і совісті підприємця). 

6. Формами управління підприємницькою діяльністю в нашій державі є: 
економічні форми, тобто система заходів стимулювання чи дестимулювання 
певних сфер економіки, видів і суб’єктів підприємницької діяльності 
(податкове, митне, валютне регулювання; прогнозування та програмування 
соціально-економічного розвитку); правові форми, тобто нормативно-правові 
акти та акти ненормативного характеру; організаційні форми, що по своїй суті 
випливають з організаційних форм державного управління економікою, які 
становлять собою заходи управлінського порядку, застосовуються в межах, 
встановлених законами, компетентними державними органами стосовно 
економіки в цілому, її окремих сфер, а також видів і суб’єктів підприємницької 
діяльності (державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності, 
ліцензування, встановлення квот тощо). 

7. Система органів адміністративного управління підприємницькою 
діяльністю в Україні є складною системою, що створює додаткове 
навантаження на сферу управління підприємництвом та на здійснення 
підприємницької діяльності в нашій державі (в ході дерегуляції існує потреба 
у скороченні кількості контролюючих органів – з 56 до 28, функцій органів – з 
1032 до 680). Цю систему складають такі дві групи органів влади: 1) органи, 
що здійснюють загальне адміністративне управління підприємницькою 
діяльністю в Україні – зважаючи на організаційно-правові рівні таких органів, 
до них відносяться: органи державної влади вищого рівня, які здійснюють 
загальне адміністративне управління підприємницькою діяльністю в Україні 
(ВРУ, Президент України, КМУ та міністерства, головним чином 
Мінекономрозвитку України); органи державної влади центрального рівня, що 
здійснюють загальне адміністративне управління підприємницькою 
діяльністю в Україні; органи державної влади регіонального та місцевого 
рівня, які здійснюють загальне адміністративне управління підприємницькою 
діяльністю (органи АРК та м. Севастополя, а саме ВР АРК та РМ АРК; органи 
місцевого самоврядування); 2) органи, що здійснюють спеціальне 
адміністративне управління підприємницькою діяльністю: а) у сфері 
економічної безпеки (АМКУ, ДФС, Нацкомфінпослуг та НКЦПФР); б) у галузі 
безпеки і благополуччя населення (Держсанепідслужба, Держекоінспекція, 
Держлікслужба, Держспоживінспекція, Держветфітослужба України). 

8. Взаємні зв’язки та взаємодія між органами влади щодо здійснення 
управління підприємницькою діяльністю в Україні будуються за 
конституційним принципом, відповідно до якого: органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
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законами України. Вказівка про можливість взаємозв’язку та взаємодії щодо 
здійснення управління підприємницькою діяльністю в Україні одного органу 
влади із іншим (положення загального характеру), а також конкретизація 
таких взаємозв’язків та взаємодії (зокрема, деталізація їх характеру, меж та 
механізмів реалізації) містяться у відповідних законах та положеннях. При 
цьому такі зв’язки та взаємодія здійснюються у вигляді: 1) взаємозв’язків та 
взаємодії між органами влади у рамках субординаційних відносин; 
2) взаємозв’язків та взаємодії між органами влади з приводу формування та 
вдосконалення управління підприємницькою діяльністю в Україні в окремих 
сферах чи окремих питаннях підприємництва (вдосконалення законодавства 
України та програмних документів, що стосуються підприємницької 
діяльності; формування та вдосконалення фактичного адміністративного 
управління підприємницькою діяльністю в Україні); 3) взаємозв’язків та 
взаємодії між органами влади щодо здійснення управління підприємницькою 
діяльністю в Україні з приводу забезпечення такого управління (взаємодія та 
взаємозв’язки одного органу влади з метою забезпечення його управлінської 
діяльності із іншим органом влади); 4) взаємозв’язків та взаємодії між 
органами влади щодо здійснення управління підприємницькою діяльністю в 
Україні з приводу превенції та усунення порушення в такому управлінні; 
5) взаємозв’язків та взаємодії між органами влади щодо здійснення управління 
підприємницькою діяльністю в Україні з приводу запобігання та виявлення 
кримінальних та інших правопорушень у сфері підприємницької діяльності; 
6) взаємозв’язків та взаємодії між органами влади щодо здійснення управління 
підприємницькою діяльністю в Україні з приводу обміну інформації. 

9. Для нормативно-правових актів про підприємницьку діяльність в 
Україні є характерною поступова демократизація регламентації такої 
діяльності, що викликано, насамперед, поглибленою інтеграцією нашої 
держави до Європейського Союзу (зокрема, українські стандарти визначення 
суб’єктів мікропідприємства, малого, середнього та великого підприємства 
були приведені у відповідність до європейських). Однак попри те, що окремі 
норми українського законодавства навіть є гнучкішими, аніж аналогічні у 
державах-членах ЄС (зокрема, це стосується вимоги щодо визначення 
мінімального розміру статутного капіталу ТОВ, ТДВ і КТ, який в Україні 
скасований, а в більшості європейських держав – залишається повною мірою 
високим), в силу багатьох об’єктивних й суб’єктивних факторів правові норми 
про підприємництво в Україні ще не можуть за своєю досконалістю і 
ефективністю відповідати європейським (це також прямо відображається на 
все ще стабільній й широкій діяльності підприємців у тіньовій економіці та 
можливостях для рейдерства). До основних проблем законотворчої та 
нормотворчої діяльності стосовно підприємницької діяльності в Україні 
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відносяться: 1) відсутність сучасної оновленої методології правотворчого 
процесу (до сьогодні приймається, іноді стихійно, величезна кількість 
нормативно-правових актів без налагодженого механізму правотворення, що 
має бути відображений в оновленій методології правотворчості; така 
методологія має охоплювати етапи правотворчого пізнання сприятливості та 
корисності); 2) відсутність високого фахового рівня розробників нормативно-
правових актів стосовно підприємницької діяльності в Україні, враховуючи і 
фахівців в галузі законодавства ЄС про компанії; 3) відсутність єдиного 
механізму системного регламентування законотворчої діяльності; 
4) відсутність єдиних загальнообов’язкових правил нормотворчої діяльності 
(це повинно бути вирішено шляхом розробки та прийняття спеціального 
нормативно-правового акта, що встановлював би правила правотворчої 
діяльності та техніки нормопроектування). 

10. Основною проблемою правового регулювання підприємницької 
діяльності в Україні концептуального та програмного характеру до сьогодні 
було те, що програмні та концептуальні завдання щодо вдосконалення 
законодавства на певний період навіть не виконувались (так, у сфері 
телекомунікацій за 2015 рік було виконано 1 захід з 14, у нафтовій галузі – 4 з 
8, у сфері митного і податкового регулювання – 1 з 6, у сфері державного 
нагляду та контролю – 1 з 7, у сфері ліцензування та дозволів – 10 з 46). 
Сьогодні такою проблемою є встановлення довгострокових завдань 
вдосконалення законодавства про підприємницьку діяльність, хоча ці завдання 
в ряді випадків можуть реалізовуватись і в короткостроковій перспективі. Інша 
проблема полягає в тому, що більшість питань розвитку ринкової економіки та 
цивілізованої підприємницької діяльності на території Україні є 
довгостроковими, які повинні плануватись на 20-50 років, однак питання такої 
категорії й дотепер плануються не більше ніж на 5 років. 

11. До основних проблем ненормативно-правової форми управлінської 
діяльності підприємництвом в Україні відносяться: 1) проблеми 
безперешкодної в адміністративному аспекті або вчасної видачі документів, 
довідок, складання актів, протоколів тощо: з одного боку, проблеми в цьому 
питанні виникають через недосконалість чинного законодавства, а з іншого – є 
наслідком ухиляння компетентних державних органів та посадових осіб від 
виконання такого обов’язку повною чи неповною мірою, або ж наслідком 
зловживання власними правами в цьому питанні, що часто обумовлює 
корупцію; 2) застосування засобів безпосереднього примусу (хоча держава 
поступово відмовляється від застосування таких засобів, що є умовою 
триваючого процесу дерегуляції господарської діяльності, на практиці досі 
спостерігаються випадки використання уповноваженими суб’єктами 
недосконалості законодавства та непрозорості власної діяльності, в результаті 
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чого вони вдаються до зловживань у цьому питанні та підбурюють 
підприємців до дачі їм хабара). 

12. У системі ДФС працює до 39 648 осіб, в системі АМКУ – до 761, в 
системі Держлікслужби – до 504, в системі ДРС – до 201. Кадрове 
забезпечення процесу управління підприємницькою діяльністю в Україні 
потребує вдосконалення та вирішення ряду таких проблем: 
1) загальнодержавних проблем, які впливають на формування кадрового 
складу (несприятливі соціально-економічні умови; проблеми, що пов’язані із 
забезпеченням гарантованого конституційного права громадян на працю, 
вільний вибір професії та роду трудової діяльності; зниження зацікавленості в 
розвитку якісного трудового потенціалу в умовах занепаду вітчизняного 
виробництва; старіння населення, бідність тощо); 2) професійно-службових 
проблем, що випливають з питань необхідності професійного забезпечення 
управління підприємницькою діяльністю в Україні, зокрема: а) низький рівень 
професійної підготовки кадрів та невисокий розмір заробітної платні й обсяг 
інших заохочень для працівників державного сектору в сфері управління 
підприємницькою діяльністю; б) відсутність ефективної системи моніторингу 
потреб суспільства і держави у фахівцях із відповідним освітньо-
кваліфікаційним рівнем підготовки; в) недосконалість механізму формування 
державного замовлення на підготовку фахівців; г) відсутність збалансованої 
системи управління професійною орієнтацією молоді, об’єктивних принципів 
її відбору і навчання, повільні темпи впровадження сучасних технологій 
професійного розвитку; д) недостатнє застосування наукових підходів, 
результатів наукових досліджень при формуванні та реалізації державної 
кадрової політики тощо; 3) проблем правового регулювання та застосування 
відповідальності до державних службовців (неефективно врегульовано 
питання відповідальності державних службовців, на практиці спостерігається 
часте уникання державними службовцями відповідальності за рахунок 
процесуальних зловживань).  

13. Фінансове забезпечення управління підприємницькою діяльністю в 
Україні – це система господарських і товарно-грошових відносин, що мають 
місце, з одного боку, між органами влади, що здійснюють управління 
підприємницькою діяльністю, та їх підрозділами, а з іншого боку – між 
органами влади, що здійснюють управління підприємницькою діяльністю, й 
органами влади, підприємствами, організаціями та установами, в процесі: 
надання матеріально-технічної допомоги та фінансування їх діяльності; 
виконання договору купівлі-продажу; централізованого постачання 
матеріальних та технічних ресурсів. Проблеми матеріально-технічного 
забезпечення управління підприємницькою діяльністю в Україні пов’язані як з 
такими загальнодержавними проблемами, як дефіцит Державного бюджету, 
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витрати держави у зв’язку з тимчасовою окупацією окремих територій та 
Антитерористичною операцією, непрозорість діяльності органів влади, так і зі 
спеціальними. До таких відносяться: невідповідне вивчення потреб у певному 
виді матеріальних цінностей та відповідних фінансових можливостей; 
нечесність проведення тендерів на поставку продукції та/або послуг; 
замовлення непотрібних ресурсів чи недостатнє за обсягом замовлення вкрай 
необхідних ресурсів; недостатня підготовка в укладенні договорів, в результаті 
якої державний орган отримує послуги чи товари на невигідних умовах. 
Додатковою проблемою є пасивність реалізації дерегуляційних програм 
органами влади (економічний ефект від реалізації таких програм складав би 
50-70 млрд. грн.). 

14. Оцінювання результатів управління підприємницькою діяльністю в 
Україні поділяється на такі системи: 1) система оцінювання результатів 
управління підприємницькою діяльністю в Україні шляхом оцінювання 
діяльності органів влади, що здійснюють загальне чи спеціальне 
адміністративне управління підприємницькою діяльністю, та допоміжних 
органів; 2) система оцінювання результатів управління підприємницькою 
діяльністю в Україні шляхом оцінювання та атестації державного службовця, 
уповноваженого на здійснення визначених функцій щодо управління 
підприємницькою діяльністю.  

15. В Україні фактично не розроблено загальної системи оцінювання 
ефективності діяльності органів влади щодо управління підприємницькою 
діяльністю, а наявні проекти такого оцінювання не приведені у відповідність 
до моделі Common Assessment Framework та світової тенденції до 
обов’язкового періодичного функціонального обстеження державних органів 
влади. Фактичне оцінювання результатів управління підприємницькою 
діяльністю в Україні відбувається в рамках:1) оцінювання досягнення цілей 
функціонування органу; 2) оцінювання ефективності діяльності органу. 

16. В системі оцінювання результатів управління підприємницькою 
діяльністю в Україні шляхом оцінювання діяльності державних службовців 
спостерігаються такі основні проблеми: 1) відсутність універсальних 
стандартів та методик оцінювання діяльності вказаних суб’єктів (на практиці 
до державних службовців застосовуються різні за своєю сутністю процедури – 
механізми оцінки та атестації, які, відповідно, зумовлюють різні правові та 
управлінські наслідки); 2) наявні механізми та/або процедури оцінювання 
державних службовців є малоефективними (неоднозначність вимог до 
суб’єктів оцінювання; недосконалість критеріїв та індикаторів оцінки тощо); 
3) невідповідність наявної системи планування діяльності державних 
службовців реальним потребам процедури оцінювання вказаної діяльності 
(зокрема, оцінювання діяльності державного службовця не ґрунтується на 



28 

уніфікованих та чітких підходах до планування діяльності; відсутні єдині чіткі 
підходи до планування такої діяльності на основі стратегічних цілей Уряду та 
відомств, послідовної реалізації планів дій тощо); 4) результати оцінювання в 
реальній дійсності не зумовлюють логічних наслідків ні для державних 
службовців, ні для процесу оптимізації управління підприємницькою 
діяльністю (отримані оцінки фактично не враховуються та не впливають на 
оплату праці службовців, на тенденції оптимізації управління 
підприємницькою діяльністю в нашій державі тощо); 5) нерозуміння 
керівниками органів влади та відповідними суб’єктами, яких оцінюють, 
сутності, доцільності та доречності оцінювання діяльності державних 
службовців (це пов’язано, серед іншого, з недостатністю інформаційного та 
методичного забезпечення оцінювання, роз’яснювальної роботи; частою 
відсутністю усвідомлення керівниками державної служби своєї 
відповідальності за управління людськими ресурсами та за основні функції 
цих ресурсів; формалізмом в оцінюванні тощо). 

17. Фактичне управління підприємницькою діяльністю на міжнародному 
рівні здійснюється в рамках таких груп глобальних організацій: 1) міжнародні 
урядові економічні організації в системі регулювання економічного 
співробітництва та галузей світового господарства, що входять в систему ООН 
(Економічна і соціальна рада, Програма розвитку Організації Об’єднаних 
Націй, Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку, Міжнародне 
агентство з атомної енергії, Продовольча та сільськогосподарська організація); 
2) міжнародні урядові організації, що не входять до системи органів ООН, які 
приймають міжнародні акти з регуляції підприємницької діяльності 
(економічного співробітництва та галузей світового господарства, що входять 
в систему ОЕСР – безпосередньо Організація економічного співробітництва та 
розвитку, а також Міжнародне енергетичне агентство; міжнародної торгівлі – 
Світова організація торгівлі); 3) міжнародні неурядові організації, що 
приймають міжнародні акти, якими регулюється підприємницька діяльність 
шляхом стандартизації окремих правил та стандартів (Міжнародний 
телекомунікаційний союз, Міжнародна електротехнічна комісія, Міжнародна 
організація по стандартизації). 

18. Практика управління підприємництвом в ЄС, США, Японії й КНР 
вказує на необхідність регламентації особливого комплексу інструментів 
управління бізнесом в Україні. В Україні, за прикладом цих держав, повинна 
бути розроблена та реалізована концепція управління підприємництвом, яка 
ґрунтується на тій об’єктивній істині, що підприємницька діяльність є 
фундаментом та гарантом державної економіки, тому управління, засноване на 
державній підтримці підприємництва, означає підтримку економіки самої 
держави. Відтак, виявлені проблеми та співставлення якості й процесу 
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управління підприємницькою діяльністю в Україні та в економічно потужних 
державах світу вказують на необхідність вдосконалення національного 
правового регулювання управління у вказаній сфері. Серед основних 
пропозицій, зроблених під час дослідження, є такі: 

1) в рамках дерегуляції підприємницької діяльності в Україні, яка не 
повинна суперечити праву ЄС, до якого українське законодавство 
наближається в межах процесу адаптації, має бути розроблено та прийнято 
нову редакцію Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в Україні» у вигляді Закону «Про заохочення 
малого та середнього підприємництва в Україні» зі змістом, що охоплював би: 
1) скореговану мету цього акта та державної політики у сфері заохочення 
малого та середнього підприємництва в Україні; 2) деталізовані напрями 
державної політики у згаданій сфері; 3) відповідальність держави та місцевих 
органів державної влади за результати виконання цього Закону; 4) заходи 
заохочення малого та середнього підприємства; 5) список органів, що 
забезпечують заохочення та розвиток малого і середнього підприємництва в 
Україні, та їх повноваження (ВРУ; КМУ; спеціально уповноважений орган у 
сфері розвитку малого і середнього підприємництва, а саме: Комісії з питань 
малого та середнього підприємництва; інші центральні органи виконавчої 
влади, ВР АРК; РМ АРК; місцеві державні адміністрації; органи місцевого 
самоврядування). Текст законопроекту із викладенням змісту статей 
наводиться в дослідженні; 

2) з метою стандартизації та досягнення ефективного управління 
підприємницькою діяльністю в Україні рекомендується розроблення та 
створення спеціального законодавчого акта «Засади управління 
підприємницькою діяльністю в Україні», в рамках якого має бути 
регламентовано комплекс загальних правил та стандартів управління 
підприємницькою діяльністю в нашій державі, а саме: поняття та об’єкти, 
суб’єкти (їх повноваження) управління підприємницькою діяльністю; основні 
правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційно-правові 
засади управління підприємницькою діяльністю в Україні; контроль за 
виконанням функцій з управління підприємницькою діяльністю; відповідальність 
за порушення законодавства з питань управління підприємницькою діяльністю. 
За базис для розробки такого акту пропонуємо використовувати основні 
теоретичні положення даного дисертаційного дослідження. 

3) окрім того, поглиблює недосконалість українського законодавства, що 
регулює підприємницьку діяльність, ряд прогалин правового характеру, зокрема: 

а) потребується законодавче визначення понять «господарська 
правоздатність», «господарська дієздатність», «господарська 
правосуб’єктність» (які, по суті, є: загальними – стосуються підприємців усіх 
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організаційно-правових форм господарювання; спеціальними – в результаті 
отримання підприємцем певних ліцензій, дозволів тощо). В дослідженні 
запропоновано визначення вказаних понять;  

б) у зв’язку із неврегульованістю господарської комерційної діяльності 
приватного підприємства та самої природи такого підприємства (правове 
становище приватних підприємств регламентується загальними положеннями 
про юридичну особу, що містяться в ЦК України, та нормами про 
підприємство, які знаходяться в ГК України), вбачається необхідність у 
прийнятті Закону «Про приватні підприємства», який би нормативно вирішив 
означені питання;  

в) відсутність нормативної регламентації підприємницької діяльності 
осіб, що відносяться до «вільних професій», вказує на потребу розроблення та 
прийняття Закону України «Про вільні професії», в якому би 
регламентувались, серед іншого, питання правового статусу й господарської 
правосуб’єктності фізичних осіб, що відносяться до категорії «вільні 
професії». В дослідженні запропоновано поняття «вільний працівник» та 
викладено основні засади регулювання його діяльності; 

г) правова обмеженість передбачених законом форм інвестування в 
українську економіку вимагає обґрунтованого розширення можливостей для 
інвестиційної діяльності на території України, особливо з урахуванням 
євроінтеграційних процесів.  

4) серед принципових організаційних пропозицій – через задіяність 
надмірної кількості уповноважених органів у сфері управління підприємницькою 
діяльністю пропонуємо створити спеціальний орган (чи, реорганізувавши, надати 
такі функції ДРС України) та ліквідувати (із подальшою передачею повноважень 
таких органів спеціальному) такі органи влади: Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Державну 
санітарно-епідеміологічну службу України; Державну екологічну інспекцію 
України; Державну службу України з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками; Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України; 
Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів. Функції, які 
виконують ці органи (виходячи із досвіду економічно розвинутих країн, які 
досягли економічних успіхів, частково борючись із бюрократією, та беручи за 
приклад США та Японію), може виконувати один орган, до якого на основі 
публічного конкурсу будуть набиратись інспектори з усіх цих спеціальних 
питань за принципом: в районі і місті (також в районах міста) працюють по 3 
інспектори з означених питань; в області – 8 інспекторів; на центральному рівні – 
по 1 головному інспектору та по два заступники.  

В-цілому, проведене дисертаційне дослідження дозволило дійти такого 
узагальнюючого висновку, що управління підприємницькою діяльністю в 
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Україні потребує впорядкування та приведення до єдиної концептуальної 
основи, існує потреба у розробці системних методологічних, програмних, 
законодавчих засад такого управління, в результаті чого управління мало б 
здійснюватись цілісно, уніфіковано та не залежало б від змін влади і 
політичної нестабільності в державі.  
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АНОТАЦІЯ 

 
Рибницький Г.В. Адміністративно-правові засади управління 

підприємницькою діяльністю в Україні.  На правах рукопису.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ. – Дніпропетровськ, 2016. 

Дисертаційне дослідження присвячено висвітленню основних засад та 
розкриттю ключових проблем правового регулювання адміністративного 
управління підприємницькою діяльністю в Україні. В роботі розкрито сутність 
управління підприємницькою діяльністю в Україні, зокрема визначено 
поняття, мету та завдання, принципи, методи і форми управління 
підприємницькою діяльністю в Україні. Встановлено систему органів 
адміністративного управління підприємницькою діяльністю в Україні та 
проаналізовано їх повноваження. Охарактеризовано системні зв’язки та 
взаємодію між уповноваженими органами щодо здійснення управління 
підприємницькою діяльністю в Україні. Виявлено, систематизовано та 
проаналізовано проблеми, які існують у сфері управління підприємницькою 
діяльністю в Україні. Охарактеризовано міжнародно-правовий рівень 
управління підприємницькою діяльністю та здійснено аналіз досвіду 
економічно-провідних держав світу (та державоподібних утворень, зокрема 
ЄС) щодо управління підприємницькою діяльністю. Сформульовано 
пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правового регулювання 
управління підприємницькою діяльністю в Україні з урахуванням 
міжнародного досвіду та норм. 

Ключові слова: управління, адміністративно-правові засади, 
підприємницька діяльність, вдосконалення, проблеми, міжнародно-правове 
управління. 

 
АННОТАЦИЯ 

 

Рыбницкий Г.В. Административно-правовые основы управления 
предпринимательской деятельностью в Украине. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Днепропетровский государственный 
университет внутренних дел. – Днепропетровск, 2016. 

Диссертационное исследование посвящено освещению основ и 
раскрытию ключевых проблем правового регулирования административного 
управления предпринимательской деятельностью в Украине. 

В работе представлена общетеоретическая характеристика 
предпринимательской деятельности как общественного и правового явления. 
Раскрыта сущность управления предпринимательской деятельностью в 
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Украине, в частности определено понятие, цели и задачи, принципы, методы и 
формы управления такой деятельностью. 

Определена система органов административного управления 
предпринимательской деятельностью в Украине и обозначены их полномочия. 
Предложено соответствующие органы распределить по критерию объема и 
характера полномочий на две группы: 1) общего административного 
управления; 2) специального административного управления, при этом во 
второй группе также выделить два направления: а) органы, осуществляющие 
специальное административное управление в области экономической 
безопасности; б) органы, осуществляющие специальное административное 
управление в области безопасности и благополучия населения. Установлено, 
что существуют еще вспомогательные органы, но они не осуществляют 
прямого управленческого воздействия на предпринимательскую деятельность, 
сопровождая ее организацию. В результате анализа полномочий всех 
определенных субъектов управления сделан вывод о том, что в Украине в 
сфере управления предпринимательской деятельностью задействовано 
избыточное количество органов. Выявлены и охарактеризованы системные 
связи и взаимодействие между уполномоченными органами по 
осуществлению управления предпринимательской деятельностью в Украине. 

Определены, систематизированы и проанализированы существующие 
проблемы в сфере управления предпринимательской деятельностью, в 
частности выделены проблемы правового характера (к ним отнесены 
проблемы законотворческой и нормотворческой деятельности, проблемы 
концептуального и программного характера, проблемы ненормативно-
правовой формы), проблемы кадрового обеспечения процесса управления 
предпринимательской деятельностью, проблемы материально-технического 
обеспечения управления указанной деятельностью. 

Установлено, что оценка результатов управления предпринимательской 
деятельностью в Украине делится на следующие системы: 1) система оценки 
результатов управления предпринимательской деятельностью в Украине 
путем оценки деятельности органов власти, осуществляющих общее или 
специальное административное управление предпринимательской 
деятельностью, и вспомогательных органов; 2) система оценки результатов 
управления предпринимательской деятельностью в Украине путем оценки и 
аттестации государственного служащего, уполномоченного на осуществление 
определенных функций по управлению предпринимательской деятельностью. 
При этом обосновано, что в Украине фактически не разработано общей 
системы оценки эффективности деятельности органов власти по управлению 
предпринимательской деятельностью, а имеющиеся проекты такого 
оценивания не приведены в соответствие с моделью Common Assessment 
Framework и мировой тенденцией к обязательному периодическому 
функциональному обследованию государственных органов власти. 
Проанализированы существующие проблемы в указанной сфере. 

Охарактеризован международно-правовой уровень управления 
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предпринимательской деятельностью и осуществлен анализ опыта экономико-
ведущих государств мира в данной сфере. На основании системного изучения и 
анализа опыта экономически развитых стран (США, Япония, КНР) и ЕС (а 
также государств-членов ЕС) по управлению предпринимательской 
деятельностью сформулирован ряд предложений организационного и правового 
характера, в частности среди организационных  предложено создать 
специальный орган в сфере управления предпринимательской деятельностью с 
определенным порядком образования и составом, одновременно ликвидировав 
ряд органов специального административного управления; среди правовых  
предложен постатейный проект Закона Украины «О развитии и 
государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Украине»; обоснована необходимость принятия законодательных актов 
«Принципы управления предпринимательской деятельностью в Украине», «О 
частных предприятиях», «О свободных профессиях», предложен для 
законодательного закрепления ряд  правовых понятий. 

Ключевые слова: управление, административно-правовые основы, 
предпринимательская деятельность, совершенствование, проблемы, 
международно-правовое управление. 
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The thesis deals with the coverage of basic principles and disclosure of key 
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Ukraine. The study reveals the essence governance business activities in Ukraine, 
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Keywords: governance, administrative and legal framework, business 
activities, improvement, the international legal governance, problems. 


