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ПРО НАБЛИЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДО ПРАКТИЧНОЇ 

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРАВОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 (НА ПРИКЛАДІ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА) 

Баклан Олег Володимирович 
д. юрид. н., професор 

кафедри публічного та приватного 

права Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Враховуючи багатоманітність різновидів та процесуальну різноманітність контролю в 

сфері підприємництва, процес здійснення контролю (нагляду) різними за компетенцією 

державними органами, в загальному вигляді можна поділити на наступні етапи (стадії): 

1) Стадію встановлення фактичного правового стану підконтрольного 

(піднаглядового) об’єкта;  

2) Стадію порівняння, аналізу та оцінки фактичного і належного правового стану; 

3) Стадію розробки заходів, засобів, рекомендацій для приведення до відповідності 

фактичного правового стану до належного; 

4) Стадію прийняття компетентного рішення (видання індивідуального 

адміністративно-правового акту). 

При цьому як особливість слід зазначити, що в якості підконтрольного 

(піднаглядового) об’єкта в сфері підприємництва можуть виступати як суб’єкти 

підприємництва, так і інші учасники правовідносин у цій сфері.  

Контролюючими суб'єктами у сфері підприємництва можуть бути компетентні 

державні органи (їх посадові особи), які охороняють державні інтереси відповідно до мети 

контролю, а в межах своїх повноважень зобов’язані та мають право: фіксувати дотримання 

(чи недотримання) вимог законодавства учасниками правовідносин у сфері підприємництва; 

виявляти невідповідність правового стану об’єкта контролю (його поведінки) визначеним 

нормам чинного законодавства та вимагати усунення цієї невідповідності; давати відповідну 

об'єктивну юридичну оцінку правовому становищу (поведінці) підконтрольного 

(піднаглядового) об’єкта; використовувати всі можливі контрольні заходи та засоби в 

дозволених законодавством формах; приймати за результатами контролю компетентне, 

своєчасне, чесне, доречне та обґрунтоване рішення. 

Варто зазначити, що у цьому контексті щодо уніфікації законодавчого врегулювання 

процесу здійснення контролю (нагляду тощо) слід визнати помилковими твердження та 

пропозиції, що, наприклад, «основною причиною неналежного здійснення фінансового контролю 

є відсутність єдиного, послідовно врегульованого нормами права порядку його проведення» [1, с. 

170]. Непереконливим також виглядає пропозиція стосовно деталізації повноважень податкових 

органів, а саме: «Повноваження податкових органів повинні не просто перелічуватися в 

загальному порядку, а вказуватися стосовно конкретного рівня діючої системи податкових органів 

і певної функції» [2, с. 174]. Або – слід «нормативно регламентувати засади контролю органів 

державної податкової служби України щодо здійснення його за принципом спеціалізації за 

напрямами» [3, с. 16]. 

В випадку справедливості першого наведеного твердження – теоретично можливе 

створення єдиного контролюючого державного органу щодо здійснення фінансового 
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контролю, наприклад, але на практиці це є маловірогідним. Зовнішньо слушні пропозиції 

щодо удосконалення контролю органів державної податкової служби, але вони не мають 

шансів на практичне впровадження, оскільки передбачити всі засоби та заходи (і їх 

процесуальну реалізацію) щодо практичної реалізації функцій Державної податкової служби 

України майже неможливо. 

Пропозиція – «На законодавчому рівні розмежувати об’єкт та предмет контролю органів 

державної податкової служби України за підприємницькою діяльністю, яка підлягає 

ліцензуванню» [3, с. 16] взагалі показує, наскільки теоретичні дослідження бувають далекі від 

уявлення про доцільність, доречність та практичну можливість застосування в правотворчій 

діяльності. 

Вищезазначені та подібні намагання фахівців-теоретиків щодо удосконалення 

чинного законодавства можуть бути реалізовані на підставі діючого законодавства, якщо 

органи держави (державні службовці), наділені контрольно-наглядовими повноваженнями, 

здійснювали їх у суворій відповідності до норм чинного законодавства. Тому ще раз хотілось 

би наголосити, що для будь якої сфери (галузі) суспільного життя (для сфери 

підприємництва у тому числі) корисною виглядає пропозиція щодо доповнення принципу 

«персональної відповідальності за виконання службових обов’язків і дисципліни», що 

міститься у Статті 3 «Основні принципи державної служби» Закону України «Про державну 

службу», який доцільно визначити у наступної редакції, запропонувавши «принцип чесності 

та персональної відповідальності за виконання службових обов’язків і дисципліни»[4, с.364]. 
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Сучасний світ неможливо уявити без реклами, адже вона є органічною частиною та 

одним із головних засобів системи маркетингових комунікацій. Усі суспільні відносини 

регулюються відповідними нормативно-правовими актами чи іншими передбаченими 

документами, які ґрунтуються на наукових знаннях вчених та їх дослідів. Однак у науці 

Цивільного права відсутні спеціальні дослідження, присвячені змісту договору про 

розміщення реклами, тобто механізму регулювання даного питання, його видовій належності 

до договору про надання послуг, чим і обґрунтовується актуальність обраному напрямку 

дослідження.  


