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канцелярії; для реєстрації матеріалів та визначення конкретного виконавця (виконавців) експертизи вихідні 

дані, в тому числі попередньо визначені начальником, вносяться до автоматизованої системи розподілу 

матеріалів між експертами, яка в залежності від наявних на даний час експертів та їх реального 

навантаження у довільному порядку обере безпосередніх виконавців; отримані результати, оформлені у 

вигляді довідки, одразу видаються особі, яка призначила експертизу або доставила матеріали. 

Зрозуміло, що застосовування даної системи можливе тільки на центральному (обласному) рівнях, 

оскільки введення такої системи на рівні району є не доцільним, що пояснюється малою кількістю експертів 

районної ланки. 

Таким чином на сьогодні повноваження керівника судово-експертної установи з організації 

проведення криміналістичних експертиз в кримінальному процесуальному законодавстві України не 

закріплено. Тому в діючий КПК України та існуючий проект закону «Про судово-експертну діяльність» 

пропонується внести деякі уточнення та доповнення, зокрема, щодо доручення (залучення) проведення 

криміналістичної експертизи не конкретному експерту, а державній спеціалізованій установі та закріплення 

за керівником такої установи обов’язку визначати конкретного експерта для її проведення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ  КОМУНАЛЬНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Комунальні сільськогосподарські підприємства є специфічними суб’єктами аграрних відносин, що 

функціонують з метою забезпечення інтересів територіальної громади та  належать до юридичних осіб 

публічного права. Незважаючи на спільність багатьох ознак комунальних та державних 

сільськогосподарських підприємств, комунальні сільськогосподарські підприємства наділені й багатьма 

специфічними ознаками. Крім того, історія їх існування є значно коротшою, адже комунальна форма 

власності була законодавчо закріплена лише після прийняття Конституції України 1996 р. До того часу 

законодавством визнавалася власність адміністративно-територіальних одиниць лише як різновид права 

державної власності. 

Комунальні сільськогосподарські підприємства повинні існувати й у майбутньому для задоволення 

суспільних потреб чи потреб територіальних громад. Як справедливо зазначає В.Ю.Уркевич, такі 

підприємства створюються «територіальними громадами для виконання певних функцій і завдань в царині 

сільськогосподарського виробництва» [1,с.134]. Для ефективного їх функціонування важливим завданням є 

створення належної законодавчої бази, яка би враховувала особливості таких суб’єктів господарювання, 

зумовлені як відповідною формою власності, так і специфікою основного виду діяльності 

сільськогосподарського виробництва. 

Загальні засади правового статусу комунальних сільськогосподарських підприємств як юридичних 

осіб та як суб’єктів господарювання, порядок їх створення і припинення діяльності визначаються 

законодавчими актами цивільного та господарського законодавства України: Цивільним кодексом України, 

Господарським кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців», Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом», іншими нормативно-правовими актами. 

Зокрема, у главі 8 Господарського кодексу України визначено поняття, види та окремі особливості 

правового статусу комунальних підприємств, незалежно від виду їхньої діяльності. Спеціальних правових 

приписів щодо комунальних підприємств аграрного сектора економіки в Господарському кодексі України 

немає. 

Слід також зазначити, що специфічні земельні та трудові відносини в підприємствах регулюються 

кодифікованими актами спеціальних галузей законодавства. Йдеться, насамперед, про Земельний кодекс 

України та Кодекс законів про працю України. 

Істотне значення у системі всіх нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини за участю 

комунальних сільськогосподарських підприємств, належить спеціалізованим актам аграрного законодавства 

з питань здійснення різних видів сільськогосподарської виробничої діяльності: Законам України «Про 
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племінну справу у тваринництві», «Про насіння і садивний матеріал», «Про охорону прав на сорти рослин», 

Про пестициди і агрохімікати» тощо. 

При цьому особливості правового становища комунальних сільськогосподарських підприємств як 

сільськогосподарських товаровиробників сьогодні, на жаль, належним чином не відображені у нормативно-

правових актах вітчизняного аграрного законодавства. 

На основі законодавчого визначення та з урахуванням змісту нормативних актів цивільного, 

господарського, аграрного та інших галузей законодавства можна виділити основні юридичні ознаки 

комунального сільськогосподарського підприємства. Такі ознаки умовно можна поділити на дві групи: 

1) загальні ознаки, що характеризують комунальне комерційне сільськогосподарське підприємство як 

суб’єкта господарювання: 

- наявність статусу юридичної особи (а відтак і такі ознаки як: організаційна єдність, наявність 

відокремленого майна, здатність нести майнову відповідальність за своїми зобов’язаннями, здатність 

виступати від власного імені у господарських правовідносинах тощо); 

- наявність господарської правоздатності та дієздатності; 

2) спеціальні ознаки, зумовлені: 

а) особливостями виду підприємства, що виділяється за формою власності (ст. 63 ГК України): 

- утворення в розпорядчому порядку органом місцевого самоврядування; 

- майнова основа господарювання – майно, що є комунальною власністю і закріплене за 

підприємством на праві господарського відання чи оперативного управління (сучасні комунальні 

підприємства діють лише як комунальні комерційні підприємства, тому майно закріплюється за ними на 

праві господарського відання); 

- здійснення внутрішньогосподарського управління керівником підприємства, що призначається 

органом, до сфери управління якого входить підприємство; 

- здійснення господарської діяльності з метою задоволення потреб територіальної громади та 

досягнення економічних чи соціальних результатів; 

б) особливостями сфери діяльності: 

- основний вид діяльності – виробнича сільськогосподарська та пов’язана з нею інша діяльність 

(виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції); 

- використання земель сільськогосподарського призначення як основного засобу виробництва на 

праві постійного користування. 

З урахуванням наведених ознак, можна визначити комунальне сільськогосподарське підприємство як 

особливий суб’єкт господарювання, утворений органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку 

на базі відокремленої частини комунальної власності, що входить до сфери його управління, та 

систематично здійснює виробничу сільськогосподарську діяльність на землях сільськогосподарського 

призначення з метою задоволення потреб територіальної громади та досягнення економічних чи соціальних 

результатів. 

Видається, що максимальне врахування специфічних ознак комунальних сільськогосподарських 

підприємств буде можливим за умови регулювання внутрішньогосподарських відносин у комунальних 

сільськогосподарських підприємствах спеціалізованим нормативно-правовим актом аграрного 

законодавства, прийнятим з урахуванням особливостей правового становища цих підприємств. З огляду на 

схожість багатьох ознак комунальних та державних сільськогосподарських підприємств, їх правовий статус 

може визначатися єдиним нормативно-правовим актом – Законом «Про державні та комунальні 

сільськогосподарські підприємства». Слід відмітити, що стосовно державних сільськогосподарських 

підприємств необхідність прийняття подібного Закону вже обґрунтовувалася в аграрно-правовій науці 

Т.В.Лямцевою [2, с. 5], Г.С.Корнієнко [3, с.211] та іншими вченими. У майбутньому особливості правового 

статусу різних видів аграрних підприємств, в тому числі й комунальних, визначатимуться кодифікованим 

актом аграрного законодавства.  

Перспективним напрямом врегулювання особливостей правового статусу комунальних 

сільськогосподарських підприємств є також розробка й затвердження на державному рівні Типового статуту 

комунального комерційного сільськогосподарського підприємства (на сьогодні Типові (Примірні) статути 

комунальних підприємств затверджені деякими органами місцевого самоврядування). 

Таким чином, сучасне нормативно-правове регулювання діяльності комунальних 

сільськогосподарських підприємств здійснюється за допомогою нормативно-правових актів різних галузей 

законодавства. Проте існує необхідність у спеціалізованому нормативно-правовому регулюванні 

внутрішньогосподарських відносин у таких підприємствах, яке можуть  забезпечити спеціальні нормативно-

правові акти аграрного законодавства 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДІЄВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 

З прийняттям нового кодифікованого акта у сфері кримінального судочинства і перебігом понад 

річного терміну набуття ним чинності, дискусії щодо доцільності його окремих положень, а подекуди й 

КПК в цілому, не припиняються. Проблемні питання застосування КПК України обговорюються на десятках 

семінарів, круглих столах, конференціях, під час нарад і спільних заходів відповідних державних відомств, 

європейських експертів. Видано безліч нормативно-правових актів відомчого характеру (наказів, інструкцій, 

роз’яснень) як стосовно здійснення кримінального провадження, так і окремих його процесуальних дій, 

прийняття процесуальних рішень.  

Нині в Україні для всіх установ, діяльність яких пов’язана з кримінальною процесуальною сферою, 

звітність щодо застосування положень чинного КПК (місячна, квартальна, річна) знаходиться на першому 

плані. За дорученням Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності щодо реалізації заходів, спрямованих на вивчення положень нового КПК 

України та переведення відповідних державних органів для роботи в нових умовах, виконання Прикінцевих 

і Перехідних положень КПК України та вимог Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у зв’язку із прийняттям Кримінального процесуального кодексу України” (лист від 23.07.2012 

р. № 04-19/5-1611), усі визначені державні органи і служби розробили певну систему заходів та 

прозвітувались про їх виконання (МВС України, Генеральна прокуратура України, Державна судова 

адміністрація України, Державна пенітенціарна служба України, СБУ, Державна митна служба України, 

Державна податкова служба України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, Державна служба фінансового моніторингу та ін.). 

Разом з тим, незважаючи на схвальні відгуки щодо реформи кримінальної юстиції в Україні 

міжнародної спільноти, визнання нового КПК більшістю вітчизняних вчених і практиків „прогресивним 

кроком вперед”, перейняття українського досвіду сусідніми державами, існування проблем в реалізації його 

положень констатується як факт у багатьох наукових публікаціях і виступах, проходить червоною лінією під 

час висновків різного роду зібрань за цією тематикою. 

Нині звітність правоохоронних і судових органів, зазвичай, відображає їх готовність до нових умов 

здійснення кримінального провадження, пристосовуваність до новацій КПК, незважаючи на окремі 

неузгодженості та розбіжності, що пояснюються неможливістю створення ідеального законодавчого акта у 

цій сфері. Загальна маса критичних зауважень простежується у висловлюваннях адвокатів, законопроектах 

парламентаріїв. Вчені, здебільшого, вказують на теоретико-методологічні основи проблем кримінальної 

процесуальної науки і пропонують удосконалення конкретних правових норм. При цьому, відмічається 

позитивна тенденція до гуманізації кримінальної юстиції. Серед головних чинників, які є перешкодою для 

належного імплементування положень нового КПК на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (10.01.2013 р.). названі 1) відсутність в Україні 

незалежної судової влади та 2) не реформована всупереч міжнародним зобов’язанням система прокуратури 

України.  

Проблеми, які піднімаються у законотворчій роботі, стосуються: скасування відеоконференцій; 

виключення положень про визнання доказами показань з чужих слів; зупинення дії положень, що 

регулюють застосування електронних засобів контролю; об’єднання справ в одне провадження; 

адвокатської мантії; удосконалення процедури конфіскації; суду присяжних; повноважень ВСУ; проведення 

слідчих (розшукових) дій; доповнення КПК положеннями щодо використання поліграфа (детектора брехні); 

проведення допиту із використанням відеозапису з обов’язковою архівацією даних; вручення копії 

протоколу обшуку; удосконалення провадження за нововиявленими обставинами; повернення до стадії 

порушення кримінального провадження та ін.  

При цьому, варто зауважити, що відкрито „вороже ставлення” до КПК України з категоричними 

вимогами про скасування в цілому (наприклад, законопроект № 1212) або окремих його положень-новел 

(законопроекти № 2112, № 2305), твердження про невідповідність цього кодифікованого акта міжнародним 

стандартам (законопроект № 2270), що спостерігались на початку набуття ним законної сили, помітно 

змінились на раціонально-оптимальні підходи у пропозиціях про внесення змін і доповнень до КПК 

(наприклад, законопроекти № 2112а, № 2521, № 2914 та ін.). 

Аналітичний аналіз звітів МВС України, Генеральної прокуратури, Державної судової адміністрації, 

Державної пенітенціарної служби України за 2013 рік, даних моніторингового звіту Центру політико-


