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МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Як відомо, в структуру механізму адміністративно-правового регулювання 
насамперед входять норми адміністративного права, акти тлумачення таких норм та 
нкти їх реалізації, а також адміністративно-правові відносини. Крім названих 
елементів в структуру цього механізму можна включати і такі додаткові функціо
нальні елементи, як правова культура та правова свідомість, форми та методи 
правового впливу та ін.

Таким чином, завдяки механізму адміністративно-правового регулювання 
відбувається практична реалізація цілеспрямовуючого правового впливу норм 
адміністративного права на відповідні управлінські стосунки.

В процесі адміністративно-правового регулювання кожен елемент механізму 
адміністративно-правового регулювання відіграє свою самостійно визначену йому 
роль, включаючись у цей процес у певній послідовності, водночас перебуваючи у 
тісному взаємозв’язку і постійній взаємодії з іншими елементами даного механізму. 
Тому розкриття поняття, змісту та особливостей окремих засобів адміністративно- 
правового регулювання доцільно здійснювати у їх сукупності та взаємозв’язку як 
складових механізму адміністративно-правового регулювання.

З урахуванням вищевказаних особливостей зазначимо, що механізм адміні
стративно-правового регулювання діяльності корпорацій в Україні -  це самостійна 
система правових засобів, за допомогою яких здійснюється відповідний правовий 
вплив на корпоративні правовідносини. До структури механізму адміністративно- 
правового регулювання діяльності корпорацій в Україні, на наш погляд, до 
основних його складових слід відносити: норми адміністративного права; акти 
тлумачення та акти реалізації цих норм, адміністративно-правові відносини, а 
також форми і методи їх адміністративно-правового регулювання. Стосовно зміс
товного аспекту механізму адміністративно-правового регулювання діяльності 
корпорацій необхідно відзначити, що основним його елементом є норми 
адміністративного права. Система нормативних засобів адміністративно-правового 
регулювання діяльності корпорацій є багаторівневою ієрархічною структурою, в 
основі якої лежать положення Конституції України. З точки зору механізму 
адміністративно-правового регулювання діяльності корпорацій, правові норми, за 
якими відбувається повсякчасна життєдіяльність корпорацій у всіх її проявах, це 
правила гри для корпорацій, або, як визначив Д.Норт, придумані людьми обме
ження, що спрямовують людську взаємодію в певне річище.
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Правові норми, принципи, інші правила зменшують невизначеність при 
взаємодії суб’єктів різних сфер суспільного життя в цілому. З точки зору 'їх впливу 
на корпоративний сектор, як визначальний елемент механізму адміністративно- 
правового регулювання, можна відзначити, що вони зменшують невизначеності при 
вирішенні самих різноманітних питань діяльності корпорацій, зокрема при 
укладанні контрактів мЬк економічними суб’єктами, окреслюючи коло прав, 
обов’язків, зобов’язань, відповідальності, обмежень тощо кожної сторони. Тобто, 
така особливість дії правових норм дає можливість економити на трансакційних 
витратах (витратах захисту прав власності) шляхом зменшення ступенів ризику 
входження в ті чи інші економічні відносини, їх формування, розвитку чи припи
нення. Хоча, на наш погляд, економічні відносини між державою та підприємцями 
є досить дорогими (високий рівень трансакційних витрат), але порівняно з витра
тами, що виникають або можуть виникати при неякісному правовому полі чи за 
його відсутності, будуть значно перевищувати означені. Адміністративно-правові 
норми, які регулюють діяльність корпорацій в Україні -  це обов’язкові правила 
поведінки, встановлені державою, метою яких є регулювання корпоративних від
носин, що виникають, змінюються і припиняються у сфері корпоративної діяль
ності. Адміністративно-правові норми, що регулюють діяльність корпорацій, 
відповідно поділяються на уповноважуючі, зобов’язуючі та забороняючи. Сутність 
уповноважуючих адміністративно-правових норм, що регулюють діяльність корпо
рацій, полягає в наданні учасникам корпорації суб’єктивного юридичного права 
самостійно приймати рішення щодо реалізації передбачених правовими нормами 
варіантів власної поведінки. Зобов’язуючі та забороняючі адміністративно-правові 
норми відповідно знаходять свій вияв у покладанні на учасників корпоративних 
відносин, суб’єктивних юридичних обов’язків активного та пасивного змісту. Так, 
зобов’язуючі адміністративно-правові норми -  це покладання на особу обов’язку 
активної поведінки. Забороняючі адміністративно-правові норми передбачають 
покладання на особу обов’язку утримуватись від вчинення дій певного роду.

Тлумачення корпоративних нормативно-правових актів відбувається через 
опрацювання документів органів управління корпорації, що містять внутрівідомчі 
корпоративні норми. Корпоративні нормативно-правові акти створюються органа
ми управління, компетентними у вирішенні тих або інших питань виробничого і 
соціального життя колективу. У них в тій чи іншій мірі повинна виражатися воля 
колективу, звідси виникає їх владність, навіть деяка авторитарність, а також 
офіційність і обов'язковість щодо певних суб’єктів корпоративної діяльності.
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