
гімназії. У 1902р. після реформ Г.Зенгера було затверджено гімназії і реальні
училища, де економіка вивчалася в складі інших дисциплін, та комерційні учи-
лища, де опанування економічних явищ і процесів відбувалося під час вивчення
курсів з бухгалтерії, історії комерції, торгівлі, політичної економії.

Другий етап профілізації тривав з 1917р. до кінця 50-х рр. ХХ ст. На по-
чатку 20-х рр. було прийнято резолюцію про загальну шкільну освіту протягом
семи років навчання та ,,Положення про єдину трудову школу”. В цей період в
школах України не було єдиного навчального плану. Економіка вивчалась побі-
жно під час опанування політграмоти, історії класової боротьби, географії Укра-
їни, краєзнавства. З 1934р. було запроваджено на всій території СРСР єдиний
навчальний план, що призвело до уніфікації системи освіти та розриву зв’язків
між школою та спеціалізованими ВНЗ. Економіка в школах України не вивчала-
ся як окремий предмет.

З кінця 50-х років ХХ ст. розпочався третій етап профілізації економіч-
ної освіти. Так, у 1957р. Академія педагогічних наук РСФСР запропонувала
провести експеримент, в якому передбачалось проведення диференціації за
трьома напрямами: фізико-математичним і технічним, біолого-агрономічним,
соціально-економічним і гуманітарним. Тут було вперше виділено соціально-
економічний напрям. Але слід зазначити, що в школах України учні знайомили-
ся з економікою, як правило, під час вивчення суспільствознавства.

З середини 1980-х до 1991р. здійснювався четвертий етап профілізації
освіти, який відрізнявся професійною спрямованістю змісту навчання. Вводили-
ся нові навчальні плани і програми, де передбачалося вивчення наукових основ
сучасного виробництва в навчальних предметах фізико-математичного і біоло-
го-географічного циклів. Вивчення економіки здійснювалось в межах політехні-
чної освіти та мало практичний характер.

З 1991р. почався п’ятий етап профілізації економічної освіти, який три-
вав до 2001р. та був пов’язаний з появою нових типів ЗНЗ, які орієнтовані на
поглиблене навчання учнів за обраними ними освітніми галузями. З 1992р. в
Україні починає працювати Центр економічної освіти. В школах починають
проводити факультативні заняття, а потім й уроки з основ економіки.

З 2001р. (шостий етап) в навчальний процес у школах було запровадже-
но нормативну дисципліну ,,Економіка”. У 2003р. було прийнято Концепцію
профільного навчання в старшій школі, де було визначено суспільно-
гуманітарний профіль, до складу якого входить економічний напрям, а з 2004р.
економіка є обов’язковою для вивчення як в профільній (на всіх напрямах), так і

безпрофільній старшій школі. Цей етап профілізації характеризується норма-
тивно-правовим і загальним характером профілізації економічної освіти.

Отже, профільне навчання економіці нараховує 6 етапів свого станов-
лення: 1-й (1864–1917 рр.) – вивчення економічних дисциплін у комерційних
училищах, 2-й (1917– кін. 50-х рр.) – вивчення економіки в складі інших навча-
льних предметів, 3-й (кін. 50-х – сер. 80-х рр.) – знайомство з економікою під
час вивчення суспільствознавства, 4-й (сер. 80-х – поч. 90-х рр.) – вивчення
економіки в межах політехнічної освіти, 5-й (1991–2001 рр.) – запровадження в
навчальний процес уроків з основ економіки, 6-й (2001 р. – сьогодення) – ви-
вчення економіки є обов’язковим для профільних та універсальних ЗНЗ.

Секція 10. Правові аспекти регулювання господарської
діяльності підприємств в Україні.
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ЩОДО ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

Комунальні підприємства на сучасному етапі розвитку підприємництва існують для
здійснення своїх прав по господарському використанню та обслуговування свого май-
на територіальними громадами Було проаналізовано важливі питання з приводу цієї
теми, та можна зробити висновок, що цей вид підприємств, ще довгий час буде
залишатися важливою складовою господарського комплексу країни.

Коммунальные предприятия на современном этапе развития предпринимательства
существуют для осуществления своих прав по хозяйственному использованию и
обслуживанию своего имущества территориальными громадами. Были проанализи-
рованы важные вопросы темы, и можно сделать вывод, что этот вид предприятия
еще долгое время будет оставаться важной составляющей хозяйственного ком-
плекса государства.

The municipal enterprises at the present stage of development of business exist for realiza-
tions of the rights on economic use and service of the property by territorial bulks. The im-
portant questions of a theme have been analyzed, and it is possible to draw a conclusion, that
this kind of the enterprise still long time will remain the important component of an econom-
ic complex of the state.

Домінуюче місце серед суб'єктів господарського права належить такому
суб'єктові, як підприємство. Стаття 1 Закону України від 7 лютого 1991 р. «Про
підприємництво»[3] визначає підприємництво як самостійну ініціативу, систе-
матичну, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню
робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

На сучасному етапі розвитку підприємництва функціонує на базі публі-
чних (державної та комунальної) форм власності.



Закон «Про підприємства в Україні» не містив спеціальних положень
щодо комунальних підприємств, проте в Господарському кодексі України цим
підприємствам присвячена ст. 78 .

Комунальне унітарне підприємство — це таке унітарне підприємство,
яке діє на базі відокремленої частини комунальної власності, без поділу її на
частини, створюється за рішенням органу місцевого самоврядування в розпоря-
дчому порядку і входить до сфери управління органу, уповноваженого управля-
ти відповідним комунальним майном[1].

Комунальні унітарні підприємства утворюються компетентними органами
місцевого самоврядування на базі відокремленої частини комунальної власності
і входять до сфери їх управління. Ці органи є представниками власників — від-
повідних територіальних громад і виконують його функції в межах, визначених
Господарським кодексом та іншими законодавчими актами. Цими органами
утворюються статутні фонди комунальних унітарних підприємств до їх реєст-
рації як суб'єктів господарювання[2].

Крім того, правовий статус комунальних підприємств визначається За-
конами, що регулюють діяльність місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування – «Про місцеве самоврядування в Україні»[4], «Про
столицю України – місто – герой Київ»[5], «Про місцеві держівні адміністра-
ції»[6], «Про передачю об’єктів права державної та комунальної власності»[7].

Комунальні підприємства можуть бути корпоративного типу з викорис-
танням форми акціонерного товариства (що зазвичай пов'язано з корпоратизаці-
єю комунальних підприємств) чи товариства з обмеженою відповідальністю
(можливість створення однією особою такого товариства передбачається новим
Цивільним кодексом України (ч. 2 ст. 114; ч. 1 ст. 140) і ч. 1 ст. 79 Господарсь-
кого кодексу України).

Розгляд цього питання був і залишається актуальним, так як комунальні
підприємства виробляють продукцію, виконують роботи, надають послуги на
визначеній території з метою забезпечення потреб інших суб’єктів господарю-
вання та мешканців що проживають на цій території. І можна зробити висновок,
що цей вид підприємств, ще довгий час буде залишатися важливою складовою
господарського комплексу країни.
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ПРАВО НА ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРАХ: ПРОБЛЕМИ ОДНОЧАСНОЇ УЧАСТІ ДЕКІЛЬКОХ

ПРЕДСТАВНИКІВ

Наведено результати досліджень та аналізу нормативно-правових документів, нау-
кової доктрини та юридичної практики в сфері реалізації права акціонерів на пред-
ставництво у загальних зборах акціонерів.

Приведены результаты исследований и анализа нормативно-правовых документов,
научной доктрины и юридической практики в сфере реализации права акционеров на
представительство в общих собраниях акционеров.

The results of researches and analysis of normativno-pravovykh documents are resulted,
scientific doctrine and legal practice in the field of realization of right for shareholders on a
representative office in the general meetings of shareholders'.

Законодавство України встановлює, що акціонер має право призначити
свого представника постійно або на певний строк [1,2].

Виникають ситуації, коли акціонер призначає декількох представників
для участі в одних загальних зборах без зазначення у довіреності кількості на-
даних голосів і такі представники прибувають на загальні збори.

У науковій літературі склалось декілька позицій щодо зазначеної про-
блеми [3,4].

В такому випадку необхідно реєструвати того представника, що при-
йшов раніше. Коли з’явиться інший представник, про його присутність слід
відмітити в протоколі реєстраційної комісії, однак вже картки для голосування
не видавати, і направити до першого представника та повідомити, що голосу-
вати вони будуть разом за домовленістю однією кількістю голосів [5].

Може виникнути незгода між двома представниками одного акціонера
щодо голосування з питань зборів.

Коли ж представники діють не узгоджено, вважаємо, що їхні голоси
враховувати не можна, оскільки може бути порушено інтереси акціонера [6].

У такому випадку постане проблема порушення права акціонера на
участь у загальних зборах шляхом представництва, адже ми позбавимо його
цього права, взагалі не враховуючи голоси його представників.

Деякі акціонерні товариства у своїх внутрішніх нормативних докумен-
тах вирішують цю проблему так: у разі, якщо для участі в загальних зборах
з’явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у
загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше [7].

А якщо довіреності видані в один день різним представникам? У цьому
випадку виникнуть практичні труднощі з реалізацією права акціонера на участь
у загальних зборах через представників. Також може виникнути питання щодо


