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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність теми дослідження зумовлена потре-

бою комплексного висвітлення чинної в Україні систе-
ми державного регулювання суб'єктів підприємницької
діяльності, у тому числі основних методів та інструментів
державного регулювання, з метою глибокого та все-
бічного аналізу цієї системи й обгрунтування шляхів
подальшого вдосконалення її функціонування. Ринко-
ва форма організації суспільного господарства харак-
теризується достатньо високим ступенем саморегулю-
вання. Разом з тим, загальновизнаною обєктивною вла-
стивістю ринкової економіки є наявність так званих вад
ринкового саморегулювання, які виникають через не-
ефективний розподіл економічних ресурсів. Ці вади є
наслідком недосконалої конкуренції, неспроможності
ринку забезпечувати потребу в товарах суспільного спо-
живання, неповноти ринків, недосконалості інформації,
економічної нестабільності тощо. Наявність переліче-
них вад ринкового саморегулювання зумовлює не-
обхідність державного втручання в економіку, тобто
державного регулювання.

В Україні значний вклад у становлення та розвиток
державного регулювання діяльності суб'єктів господа-
рювання, у тому числі і страхової діяльності, досліджу-
вали вчені: В. Базилевич, К. Базилевич, О. Гаманкова,
Т. Ротова, С. Осадець, М. Мних, В. Фурман, Я. Шумелда
та інші. Серед зарубіжних науковців необхідно назвати
Н. Адамчука, А. Аткінсона, Е. Берковіца, Е. Коломіна,
Л. Рейтмана, В Шахова та інших науковців.
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Віддаючи належне дослідженням вчених у цій сфері,
слід зауважити, що у вітчизняній фінансово-економічній
літературі бракує грунтовних досліджень, які стосують-
ся комплексних проблем і наукових розробок щодо дер-
жавного регулювання суб'єктів господарювання, оріє-
нтованих на практичне застосування та узагальнення на-
громадженого досвіду. При цьому є очевидним, що на-
укові доробки зарубіжних вчених не можуть бути адек-
ватно реалізовані на вітчизняному підгрунті, оскільки
базуються на засадах, які не повною мірою відповіда-
ють умовам української економіки.

Метою даної статті є дослідження процесу держав-
ного регулювання діяльності суб'єктів господарюван-
ня. Адже питання щодо місця і ролі держави в загальній
економічній системі залишається, на наш погляд, спов-
неним суперечностей та неоднозначним.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття суб'єкта господарювання обгрунтоване те-

орією господарювання, яка виходить з того, що су-
б'єктами господарювання є учасники господарських
відносин, тобто організації та їхні структурні підрозді-
ли. Окремі громадяни, якщо вони здійснюють підприє-
мництво без створення підприємства, також мають виз-
наватися суб'єктами господарювання, а не суб'єктами
цивільного права, як вважалося раніше, хоч їхній пра-
вовий статус потребує детального дослідження.

Серед організацій — суб'єктів господарювання
можна виділити: а) організації, які у вигляді професій-
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ного промислу виробляють і реалізують для суспіль-
них (не власних) потреб продукцію, виконують робо-
ти, надають послуги; б) організації — споживачі ре-
зультатів господарської діяльності; в) організації, що
здійснюють професійну управлінську діяльність в еко-
номіці.

Суб'єкти господарювання діють або як власники
основних засобів виробництва (наприклад, кооперати-
ви, господарські товариства), або як господарюючі суб-
'єкти, засновані власниками (наприклад, державне
підприємство, приватне підприємство, підприємство,
засноване кооперативом). Управлінські організації —
міністерства, відомства — визначені законом як упов-
новажені власники [1].

Суб'єкти господарювання мають ряд ознак право-
суб'єктності, закріплених господарським законодав-
ством. По-перше, ці суб'єкти мають певну організацій-
но-правову форму, в якій здійснюється господарська
або управлінська діяльність. Організаційно-правову
форму можна визначити як передбачену або санкціо-
новану правом організаційну структуру, в якій діє суб'єкт
господарювання. Це або одна з форм підприємства, або
установа (наприклад, міністерство), або організація (на-
приклад, об'єднання громадян, яке є учасником госпо-
дарських відносин).

За загальним правилом, порядок створення, діяль-
ності, реорганізації та ліквідації окремих організацій-
них форм суб'єктів господарювання визначається зако-
нодавством України (підприємства, об'єднання
підприємств, міністерства тощо). Крім того, підприємець
має право вибору організаційно-правової форми свого
підприємства. Це може бути одна з передбачених зако-
ном форм або навіть і не передбачена (наприклад, за-
позичена з-за кордону). У цьому разі підприємець ке-
рується Законом України "Про підприємництво" та своїм
статутом.

Другою ознакою суб'єкта господарювання є те,
що він має юридична відокремлене і закріплене за ним
майно у формі основних фондів, оборотних коштів,
інших цінностей. Тобто у майновому відношенні
суб'єкт господарювання є самостійним і не залежить
у своїх рішеннях від засновників і учасників. Майно
суб'єкта господарювання відокремлюється і закріп-
люється за ним у правовій формі, елементами якої
господарське право визначило установчі документи
(установчий договір, статут, акт про створення, поло-
ження) суб'єкта, самостійний або зведений (для гос-
подарських об'єднань) баланс, який відображає вар-
тість майна суб'єкта в цілому, поточний та інші рахун-
ки в банках.

Правом власності й господарським законодавством
щодо управління майном визначається правовий титул,
за яким майно належить суб'єктові. Це може бути пра-
во власності, право повного господарського відання
(зокрема, щодо державних підприємств), право опе-
ративного управління (щодо міністерств, інших держав-
них установ і організацій, що перебувають на держав-
ному бюджеті, щодо казенних підприємств), право орен-
ди (орендні та інші підприємства, утворені на базі орен-
дованого майна).

Третьою, суто юридичною ознакою суб'єкта госпо-
дарювання є його господарська правосуб'єктність.

Суб'єкт господарювання має основану на законі мож-
ливість набувати від свого імені майнові та особисті не-
майнові права, вступати в зобов'язання, виступати у су-
дових органах. Правосуб'єктність суб'єкта господарю-
вання доктринально визначається як господарська ком-
петенція, тобто сукупність встановлених законодав-
ством і набутих у господарських правовідносинах прав
та обов'язків. Суб'єкти господарювання (крім підроз-
ділів організацій та громадян-підприємців) є юридични-
ми особами.

Отже, суб'єкти господарювання — це організації,
які на основі юридично відокремленого майна в межах
своєї господарської компетенції безпосередньо здійс-
нюють господарську діяльність і використання її резуль-
татів або управлінську діяльність в економіці.

Господарське законодавство і право регулює умо-
ви створення і діяльності різних видів суб'єктів. Кожен
вид має законодавче визначені назву і правове стано-
вище.

Суб'єктів господарювання класифікують на види
згідно з об'єктивним матеріальним критерієм. Таким
критерієм законодавець вважає зміст діяльності або
функції суб'єкта, які він виконує в економічній системі
України.

Враховуючи особливості функцій, господарське
законодавство визначає правове становище таких
суб'єктів господарювання, як: 1) підприємства та їхні
структурні підрозділи; 2) об'єднання підприємств; 3)
фінансові та посередницькі інститути; 4) громадяни-
підприємці; 5) органи державної виконавчої влади в еко-
номіці. Крім того, у кожній з цих груп враховуються
особливості правового становища окремих видів
суб'єктів господарювання.

Підприємства відповідно до їхніх функцій посідають
головне місце в економіці. З урахуванням соціально-
економічної ролі підприємств законодавець кваліфікує
їх як основну організаційну ланку народного господар-
ства України. Така кваліфікація зумовлена тим, що
підприємство є господарською організацією, господа-
рюючим суб'єктом. Коротко підприємство визначаєть-
ся як господарюючий суб'єкт, що створюється для
здійснення господарської діяльності з метою одержан-
ня прибутку, який має необхідні для цього повноважен-
ня і реєструється у визначеному законом порядку як
комерційна юридична особа. Терміну "підприємство" в
зарубіжному комерційному праві відповідають поняття
"компанія" або "корпорація".

Суб'єктами господарської діяльності є також
підрозділи підприємств (ст. 7 Закону України "Про
підприємства в Україні") та інших господарських орган-
ізацій. Вони створюються самими організаціями для
певної господарської діяльності. Функції і компетенцію
таких суб'єктів визначають підприємства у положеннях
про них. Положення затверджують органи управління
організацій. Ці суб'єкти не реєструються як юридичні
особи.

Другим видом суб'єктів господарювання є об'єд-
нання підприємств, що визначається як господарсь-
ка організація, створювана на добровільних засадах
двома і більше підприємствами для спільного вико-
нання делегованих учасниками виробничих, комер-
ційних, наукових та інших визначених статутом (до-
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говором) функцій і зареєстрована як юридична осо-
ба. Об'єднаннями згідно із законодавством є асоці-
ації, корпорації, концерни, консорціуми та інші вироб-
ничо-господарські комплекси. Специфічним видом
господарського об'єднання є промислово-фінансова
група. Об'єднання підприємств створюється лише у
тому разі, якщо це не суперечить антимонопольному
законодавству України.

Третім видом суб'єктів господарювання є так звані
фінансові й посередницькі інститути, що належать до
інфраструктури ринку. Загальна риса, яка їх об'єднує,
— обслуговування ринку. Фінансовий інститут можна
визначити як організацію, що засновується у формі ак-
ціонерного або іншого товариства і реєструється як
юридична особа, що забезпечує функціонування ринків
товарів і капіталів.

Такі акціонерні та інші господарські товариства
здійснюють кредитування господарюючих суб'єктів,
інвестування об'єктів підприємництва та іншої діяль-
ності, надають страхові, комерційні та посередницькі
послуги. Назви цих суб'єктів визначаються залежно від
виду діяльності: банки, інвестиційні фонди, інвестиційні
компанії, страхові компанії, товарні та фондові біржі,
довірчі товариства тощо.

Четвертим видом суб'єктів господарювання є гро-
мадяни-підприємці (громадяни України, іноземні грома-
дяни, особи без громадянства). Ці особи мають право
здійснювати підприємницьку господарську діяльність у
будь-яких організаційних формах за їх вибором (ст. 6
Закону України "Про підприємництво"). Зокрема, якщо
діяльність фізичних осіб здійснюється із залученням
найманої праці, вона реєструється як приватне підпри-
ємство.

П'ятим видом суб'єктів господарювання є органи
влади і органи адміністративно-господарського уп-
равління та контролю. Згідно з Законом України "Про
захист економічної конкуренції" від 11 січня 2001 р.
органи влади — це міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи виконавчої влади Авто-
номної Республіки Крим, державні органи, що
здійснюють регулювання діяльності суб'єктів природ-
них монополій, ринку цінних паперів, державні орга-
ни приватизації, Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення, місцеві органи виконав-
чої влади; органи адміністративно-господарського
управління та контролю — це суб'єкти господарюван-
ня, об'єднання, інші особи в частині виконання ними
функцій управління або контролю в межах делегова-
них їм повноважень органів влади чи органів місце-
вого самоврядування.

Вищим органом у системі органів виконавчої вла-
ди є Кабінет Міністрів України, який спрямовує і ко-
ординує роботу міністерств, інших органів виконав-
чої влади. Кабінет Міністрів може утворювати урядові
органи державного управління (департаменти, служ-
би, інспекції), які діють у складі відповідного цент-
рального органу виконавчої влади. Урядові органи
державного управління здійснюють: управління окре-
мими підгалузями або сферами діяльності; конт-
рольно-наглядові функції; регулятивні та дозвільно-
реєстраційні функції щодо фізичних і юридичних осіб.

До системи центральних органів виконавчої влади
входять міністерства, державні комітети (державні
служби) та центральні органи виконавчої влади зі
спеціальним статусом (Антимонопольний комітет Ук-
раїни, Державна податкова адміністрація України,
Державна митна служба України та ін.). Центральні
органи виконавчої влади можуть мати свої територі-
альні органи, що утворюються, реорганізовуються і
ліквідовуються в порядку, встановленому законодав-
ством.

Перехід української, як і будь-якої іншої економі-
ки, до ринкових відносин неминуче пов'язаний із ста-
новленням і розвитком підприємств. Так що, говорячи
про економіку взагалі і про ринкову економіку зокре-
ма, необхідно зосереджувати увагу на підприємництві
як невід'ємній складовій частині економічної діяльності
[2].

Державне регулювання економіки в умовах ринко-
вого господарства являє собою систему типових заходів
законодавчого, виконавчого і контролюючого характе-
ру, здійснюваних правомірними державними заклада-
ми і громадськими організаціями з метою стабілізації і
пристосування існуючої соціально-економічної системи
до умов , що змінюються.

Якщо розглядати механізм державного регулятор-
ного впливу на ринок страхових послуг, то його слід роз-
глядати, перш за все, через призму економічної теорії.
Найважливішим елементом теорії державного регулю-
вання економіки є визначення об'єкта регулювання.
Агрегованим об'єктом такого регулювання фахівці вва-
жають економічну систему держави. Як об'єкт можуть
розглядатися підсистеми (економіка регіонів, галузей);
соціально-економічні процеси (зайнятість, інфляція,
екологія, науково-технічний прогрес); окремі ринки (то-
варів, послуг, капіталів).

Якщо вважати об'єктом державного регулювання
ринок страхових послуг в цілому, то під його держав-
ним регулюванням ми розуміємо комплексний вплив
держави на ринок страхових послуг як єдину систему,
включаючи вплив на всі суттєві елементи ринку: попит,
пропозицію, ціну, конкуренцію [3]. В Україні зміст стра-
хової діяльності є невизначеним і законодавчо не унор-
мованим, хоча це поняття, на нашу думку, є базовим —
з огляду на побудову адекватного законодавчого забез-
печення та державного регулювання цієї діяльності. Ця
проблема потребує якнайшвидшого вирішення ще й
тому, що вона тягне за собою інші, в тому числі пов'я-
зані з оподаткуванням страховиків податком на прибу-
ток.
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