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Виконано порівняльний аналіз понять правових категорій "механізм правового регулювання" та "механізм адміністративно-правового регулювання". Встановлено існування статичної та динамічної концепцій цих правових категорій.
Ідентифіковані ознаки механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації в Україні та сформульоване його авторське визначення як системи адміністративно-правових засобів у процесі їх використання уповноваженими особами для регулювання адміністративно-правових відносин у сфері малої приватизації для забезпечення її ефективності. Запропоновані зміни до чинного законодавства у сфері приватизації з метою нормативного
закріплення поняття "механізм адміністративно-правового регулювання малої приватизації".
Ключові слова: система адміністративно-правових засобів; адміністративно-правові відносини;
відносини публічного управління; приватизаційний процес
***
The concept of legal categories "mechanism of legal regulation" and "mechanism of administrative-legal regulation" is explored and disclosed. There are established two types of concepts of these legal categories: static and dynamic. A comparative analysis of the definitions of these concepts, developed by scientists within the framework of the static and dynamic
concepts of the legal regulation mechanism, has been made, their features, content, and features in certain areas of implementation have been determined. Identified signs of the mechanism of administrative and legal regulation of small privatization in Ukraine: the content that forms the system of administrative and legal means, which in its interaction provides the
process of legal regulation of small privatization in Ukraine; has a dynamic character, which is manifested in the process of
the implementation of authorized actions by authorized persons within the legal framework; the goal is to streamline administrative and legal relations in the field of small privatization in order to ensure the effectiveness of the privatization process,
to create a socially oriented market economy and to increase the socio-economic efficiency of production in Ukraine; the object of influence is the administrative-legal relations in the sphere of small privatization; operates on the principles of legality,
openness and transparency, state regulation, control and responsibility. The mechanism of administrative-legal regulation of
small privatization is suggested as a system of administrative and legal means in the process of their use by authorized persons for regulation on the principles of legality, openness, transparency, control and responsibility of administrative-legal relations in the field of small privatization for ensuring its effectiveness, creation of socially oriented a market economy and an increase in the level of socio-economic production in Ukraine. Proposed changes to the current legislation in the field of
privatization with the purpose of regulating the concept of "the mechanism of administrative and legal regulation of small privatization".
Key words: a system of administrative and legal means; administrative-legal relations; relations of public administration; privatization process
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Постановка проблеми
Слід зазначити, що мала приватизація забезпечує отримання доходів до бюджету та
зміцнює середній клас у суспільстві. У 2018
році через її найбільшу ефективність було
збільшено перелік об'єктів малої приватизації,
що підлягають продажу в 2019 році. Зокрема,
це було обумовлено прийняттям Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" з рядом нових новел правового регулювання суспільних відносин у цій
сфері. Разом із тим, саме в 2018 році бюджет
не отримав від малої приватизації запланованих доходів. Це певною мірою пов’язують із
недооціненим юридичною спільнотою значенням ролі механізму адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у
сфері як приватизації взагалі, так і малої приватизації зокрема.
Як відомо, нова парадигма приватизації як
державно-управлінської діяльності щодо об’єктів державної власності, була запропонована
М.В. Чечетовим [1, c.21]. Важливість адміністративно-правового регулювання відносин у
сфері приватизації була окреслена Н.В. Савенко, за яким для цілей правового регулювання приватизація розглядається як триваючий процес, що охоплює сукупність заходів
адміністративно-правового та цивільно-правового характеру, у результаті яких право
власності переходить до громадян та юридичних осіб [2, c.316]. Саул Естрін (Saul Estrin,
2018) та Аделіна Пеллетеріал (Adeline
Pelletier, 2018) звернули увагу на роль регулюючого апарату в процесі приватизації в
країнах, що розвиваються [3]. В свою чергу,
Сара Голуст (Sarah E. Gollust, 2006) і Пітер
Якобсон (Peter D. Jacobson, 2006) висвітили
управлінські відносини в процесі приватизації
об’єктів охорони здоров'я та громадської освіти в Сполучених Штатах [4].
З огляду на це, метою статті є аналіз загальнотеоретичних положень змісту механізму
адміністративно-правового регулювання, визначення особливостей та сутності механізму
адміністративно-правового регулювання малої приватизації в Україні, формулювання авторського поняття та пропозицій щодо його
законодавчого закріплення. Її новизна полягає в авторській концепції механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації в умовах оновлення вітчизняного
законодавства. Завданням статті є визначення статичної та динамічної концепції адмініст-

ративно-правового регулювання суспільних відносин і змісту цього механізму, а також виявлення
його особливостей у сфері малої приватизації;
формування власної концепції адміністративноправового регулювання малої приватизації та визначення шляхів удосконалення вітчизняного законодавства.
Статична та динамічна концепції механізму
адміністративно-правового регулювання
Як зазначає В.В. Галунько, завдяки адміністративно-правовій регламентації формується юридична основа, визначаються зафіксовані в правових
веліннях орієнтири для організації діяльності учасників адміністративно-правових відносин на досягнення фактичних завдань адміністративного
права [5, c.317]. Адміністративно-правове регулювання як процес застосування адміністративноправових засобів у діяльності уповноважених суб’єктів з метою забезпечення прав громадян чи
досягнення позитивного соціального ефекту в різних галузях суспільного життя, досліджувались
В.Ф. Муцко, О.В. Минюк, Д.Є.Андрєєвою, Л.А. Князька, С. М. Орєховим [6, c.12; 7, c.11; 8, c.12; 9, c.10;
10, c.14]. Виходячи з результатів їх досліджень,
адміністративно-правове регулювання малої приватизації можна визначити як систематичний, узгоджений процес впливу на адміністративноправові відносини у сфері малої приватизації органів публічної влади через систему адміністративно-правових засобів на засадах законності, відкритості, прозорості, контролю і відповідальності
для забезпечення ефективності малої приватизації та створення соціально орієнтованої ринкової
економіки в Україні [11, с.57].
Зміст адміністративно-правового регулювання
розкривається через його механізм, який є поняттям, похідним від механізму правового регулювання, що здійснюється на нормах, закріплених у
законі чи підзаконних адміністративно-правових
актах [12, с.93]. Але саме на законодавчому рівні
поняття механізму адміністративно-правового регулювання не визначено. До того ж, первинним
для цього поняття є термін "механізм правового
регулювання". Щодо його змісту, то, наприклад,
С.С. Алексєєв, А.Ф. Крижанoвський, О.В. Малько,
які підтримують статичну концепцію механізму
правового регулювання, визначають механізм
правового регулювання як сукупність, систему
юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується упорядковуючий правовий вплив на суспільні відносини [13, с.30; 14, с.239; 7].
Прихильниками першої концепції, що відображають у визначеннях механізму адміністративноправового регулювання її статичний характер, є
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І.І. Веремеєнко, С.Г. Стеценко, Т.О. Коломоєць,
В.В. Галунько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін, О.І. Остапенко, В.Н. Хропанюк, І.П. Голосніченко,
С.Т. Гончарук [15, с.92–93; 16, с.232; 17; 18,
с.45; 19, c.341–342; 20, c.20–21; 21]. Відповідно, з позиції статичної концепції ознаками механізму адміністративно-правового регулювання є: 1) за змістом – система адміністративно-правових засобів; 2) об’єктом
впливу – публічні суспільні відносини; 3) метою – забезпечення публічних інтересів фізичних та юридичних осіб, громадянського суспільства та держави.
Сюди також відносяться І.О. Личенко,
А.Г. Чорноус, Є.В. Валькова, А.М. Детюк, які
запропонували авторські визначення механізму адміністративно-правового регулювання
відносин у сферах захисту права власності,
формування та розвитку національної інформаційної інфраструктури, охорони права інтелектуальної власності, державного замовлення у сфері освіти [22–25] та ін.
На противагу наведеній науковій концепції
щодо статичного характеру механізму адміністративно-правового регулювання, О.Ф. Скакун, В.А. Горшенєв, Р.А. Ромашков, С.О. Комаров, І.О. Личенко, навпаки, розкривають
поняття "механізм правового регулювання" як
динамічне явище, визначаючи його як процес
регулюючого впливу елементів правової системи на впорядкованість суспільних відносин
[26, с.679–680; 27, с.50–55; 28, с.84; 22].
Такої ж позиції дотримуються О.О. Бандурка та О.І. Шкуропацький, які пропонують
враховувати фактори, що впливають на процес досягнення мети і цілей правового регулювання. Так, О.О. Бандурка зазначає, що
механізм адміністративно-правового регулювання не є механічним поєднанням окремих
елементів. Це – динамічна категорія. Дія механізму правового регулювання становить
тривалий процес, який поділяється на певні
стадії, етапи [29, с 26–27]. О.І. Шкуропацький
наполягає, що механізм – це не тільки сукупність елементів, а й послідовність їх дії, що
утворюють процеси впорядкування відповідних правових відносин задля ефективної, повної та всебічної реалізації людиною своїх
прав та свобод у відповідній сфері [30, c.111].
В цілому, О.І. Шкуропацький, О.В. Ракул,
Л. Князька визначили механізми адміністративно-правового регулювання в сферах запобігання тероризму, фіскальної політики держави, соціальної діяльності, соціального захисту

офіцерського складу Збройних сил України [30, 9,
31].
Наведене демонструє, що обрання тієї чи іншої
моделі механізму адміністративно-правового регулювання має бути тісно пов’язане з особливостями сфери суспільних відносин, що регулюються.
Враховуючи зміст ст.10 Закону "Про приватизацію
державного і комунального майна", яка передбачає порядок приватизації майна, можна стверджувати, що особливість адміністративно-правового
регулювання малої приватизації як відповідного
управлінського процесу, впливає і на характер
його механізму, надаючи йому динамічних властивостей. Тобто, виявлені у процесі дослідження
наукових позицій прихильників динамічної концепції механізму адміністративно-правового регулюванні його ознаки, на наш погляд, характерні й для
механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації. Спираючись на зроблені
висновки попередників у сфері дослідження змісту
механізму адміністративно-правового регулювання, у наступному підрозділі розглянемо його особливості у сфері малої приватизації.
Особливості механізму адміністративноправового регулювання малої приватизації
Як зазначає Р.Ю. Биков, процес приватизації
супроводжується рядом супутніх явищ – таких, як
демонополізація державної власності; корпоратизація (акціонування) державних підприємств; комерціалізація господарської діяльності; запровадження орендних відносин; персоніфікація власності на
засоби виробництва та корпоративні права; тощо
[32]. Водночас, у сфері малої приватизації можна
виокремити групу суспільних відносин, що підлягають саме адміністративно-правовому регулюванню.
Наприклад, М.В. Чечетов вважає, що приватизацію необхідно розглядати як управлінський процес, спрямований на підвищення ефективності
економіки країни, як інструмент державної політики, що дає змогу оптимізувати економічну структуру держави та сприяти розвитку конкурентного
економічного середовища і фондового ринку [1,
c.22]. На думку, Н.В. Савенко, для цілей правового
регулювання приватизація розглядається як сукупність взаємопов’язаних за змістом відносин, як
триваючий процес, що охоплює сукупність заходів
адміністративно-правового та цивільно-правового
характеру, у результаті яких право власності переходить до громадян та юридичних осіб [2, c.315].
Цілком природно, що у сфері малої приватизації
важливим є адміністративно-правове регулювання
відносин і наявність публічного інтересу. Відповідно
до чинного законодавства такий публічний інтерес
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реалізується через мету приватизації. З урахуванням зазначеного, як ознаку механізму
адміністративно-правового регулювання малої приватизації можна визначити мету такого
регулювання, що полягає в упорядкуванні
адміністративно-правових відносин у сфері
малої приватизації для прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності у структурі
економіки. Важливим при цьому є дотримання
принципів приватизації: законності, відкритості та прозорості, державного регулювання,
контролю та відповідальності, визначених у
законодавстві. Ці принципи визначають засади функціонування механізму адміністративно-правового регулювання у сфері малої приватизації та є однією з його ознак.
Зазначимо, що особливості механізму адміністративно-правового регулювання малої
приватизації визначаються такими нормативно-правовими актами, як Закон України "Про
приватизацію державного і комунального майна" від 18.01.2018 року [33], Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації";
"Про затвердження Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації
проведення електронних аукціонів з продажу
об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків та визначення адміністратора електронної торгової системи", "Про
затвердження Порядку подання уповноваженими органами управління державним органам приватизації пропозицій щодо включення
об’єктів права державної власності до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації"; накази
Фонду державного майна України "Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році",
"Про опублікування інформації про прийняття
рішень про приватизацію об’єктів державної
власності", "Про затвердження Положення
про регіональне відділення Фонду державного
майна України та Положення про представництво Фонду державного майна України в
районі, місті", "Про затвердження Порядку
подання та розгляду заяв про включення
об’єктів права державної власності до відповідного переліку об’єктів великої або малої
приватизації, що підлягають приватизації,
"Про затвердження Типового договору про
проведення електронних аукціонів з продажу

об’єктів малої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика";
накази регіональних відділень ФДМУ по областях
про затвердження результатів продажу об’єктів
малої приватизації тощо.
Як зазначає Р.В. Мазурик, нормативно-правові
акти виступають основними правовими засобами
регулювання суспільних відносин [34]. Саме цими
нормативними актами й визначаються основні
елементи та ознаки малої приватизації [35, c.76].
А тому основною ознакою механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації,
що визначають його зміст, є нормативно-правові
акти як адміністративно-правові засоби, що у своїй взаємодії забезпечують процес правового регулювання малої приватизації в Україні.
Характеризуючи об’єкт впливу механізму адміністративно-правового регулювання як його ознаку, необхідно зазначити, що таким об’єктом є адміністративно-правові відносини у сфері малої
приватизації. Так, відповідно до наведених вище
нормативно-правових актів, особливостями відносин у сфері малої приватизації є їх суб’єктний
склад. Згідно ст.6 Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна", суб’єктами
приватизації є державні органи приватизації; місцеві ради, органи приватизації територіальних громад; покупці. Єдину систему державних органів
приватизації становлять Фонд державного майна
України, його регіональні відділення та представництва у районах і містах, органи приватизації в
Автономній Республіці Крим. Для продажу об’єктів
малої приватизації державними органами приватизації утворюються аукціонні комісії (ст.15) [36].
Також, суб’єктом, наділеним владними повноваженнями у сфері малої приватизації, є Спеціальна
контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації [37]. Покупцями об’єктів приватизації можуть бути громадяни України, іноземні
громадяни; юридичні особи, зареєстровані на території України, юридичні особи інших держав,
крім осіб визначених у ч.2 ст.8 Закону України
"Про приватизацію державного та комунального
майна". Посередниками між органами приватизації
та покупцями у сфері малої приватизації є адміністратор електронної торгової системи – державне
підприємство "Прозорро.Продажі", що належить до
сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі та оператор електронного майданчика – юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно
до договору, укладеного з Адміністратором електронної торгової системи [33]. Права та обов’язки зазначених суб’єктів, що мають публічний характер,
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та пов’язані із реалізацією управлінських повноважень органів приватизації утворюють
зміст адміністративно-правових відносин у цій
галузі.
Об’єктами досліджуваних відносин є об’єкти малої приватизації, визначені ст.5 Закону
України "Про приватизацію державного і комунального майна", а саме єдині майнові
комплекси державних і комунальних підприємств, їх структурні підрозділи, окреме майно,
об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти
соціально-культурного призначення, пакети
акцій, інших об’єктів, вартість яких згідно з
даними фінансової звітності за останній звітний рік не перевищує 250 мільйонів гривень.
Переліки об’єктів малої приватизації державної власності, що підлягають приватизації,
затверджуються Фондом державного майна
України чи ухвалюється місцевою радою.
Стаття 10 Закону "Про приватизацію державного і комунального майна" передбачає
порядок приватизації майна, що включає:
формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації; опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації; прийняття рішення про приватизацію;
опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта; проведення
інвентаризації та оцінки відповідно до законодавства; проведення у випадках, передбачених законом, аудиту, екологічного аудиту
об’єкта приватизації; перетворення підприємства в господарське товариство у процесі
приватизації; затвердження умов продажу
об’єктів приватизації, розроблених аукціонною комісією; опублікування інформації про
умови продажу, в тому числі стартову ціну
об’єкта приватизації; проведення аукціону,
укладення договору купівлі-продажу; опублікування інформації про результати приватизації; прийняття рішення про завершення
приватизації тощо [33]. Таким чином, процес
приватизації об’єктів малої приватизації, це
сукупність дій уповноважених осіб із підготовки, проведення та оформлення результатів
продажу об’єктів малої приватизації. Можна
стверджувати, що ще однією ознакою механізму адміністративно-правового регулювання
малої приватизації є його динамічність.
З урахуванням зазначеного можна стверджувати, що механізм адміністративно-правового регулювання малої приватизації включає
в себе заходи організаційного, технічного, інформаційного, правового характеру, пов’яза-

них із підготовкою, проведенням та оформленням
результатів продажу на електронних аукціонах
об’єктів малої приватизації, що реалізуються у
процесі взаємодії суб’єктів приватизації. З наведеного механізм адміністративно-правового регулювання малої приватизації носить динамічний
характер.
Висновки
Таким чином, встановлено наступне:
1. Ознаками механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації є: 1) зміст,
який складає система адміністративно-правових
засобів, що у своїй взаємодії забезпечують процес правового регулювання малої приватизації в
Україні; 2) має динамічний характер, що проявляється у процесі здійснення уповноваженими особами визначених дій для підготовки, проведення
та оформлення результатів продажу об’єктів малої приватизації; 3) мета – впорядкування адміністративно-правових відносин у сфері малої приватизації для прискорення економічного зростання,
залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності у структурі економіки; 4) об’єктом впливу є
адміністративно-правові відносини у сфері малої
приватизації, а саме відносини публічного управління та регулювання, одним із учасників яких є
орган приватизації, що реалізує свої владні повноваження у приватизаційному процесі щодо
об’єктів, вартість яких згідно з даними фінансової
звітності за останній звітний рік не перевищує
250 мільйонів гривень; 5) функціонує на засадах
законності, відкритості та прозорості, державного
регулювання, контролю та відповідальності.
2. Механізм адміністративно-правового регулювання малої приватизації визначено як систему
адміністративно-правових засобів у процесі їх використання уповноваженими особами для регулювання на засадах законності, відкритості, прозорості, контролю та відповідальності адміністративноправових відносин у сфері малої приватизації для
забезпечення її ефективності та прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної
або комунальної власності у структурі економіки.
3. Запропоновано закріпити визначення механізму адміністративно-правового регулювання малої
приватизації в Україні у п.30 ст.1 Закону України
"Про приватизацію державного і комунального
майна" від 18.01.2018 року, а також деталізувати
його елементи у ст.15-1 "Механізм адміністративно-правового регулювання малої приватизації в
Україні".
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