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Стратегії економічного росту на принципах сталого розвитку
спонукають до розв’язання завдання деталізації вимог щодо його
забезпечення. Йдеться про ті вимоги сталого розвитку, які передбачають
дерегуляцію та розвиток підприємництва (як це прописано у Стратегії
сталого розвитку «Україна-2020»).
В умовах розширення світових інтеграційних процесів стають більш
відкритими для суб’єктів господарювання ринки товарів, робіт, послуг
країн. Тому стає доцільним обґрунтування необхідності створення
довгострокових організаційно-господарських зобов'язань стратегічного
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інвестування. Господарсько-правові умови стратегічного інвестування
досліджувалися
О.М.Вінник,
Д.В.
Задихайло,
В.В.Поєдинок,
В.А.Устименком на іншими.
В аспекті дерегуляції та сприянні розвитку підприємництва
господарсько-правові
підходи
конкретизувалися
В.К.Мамутовим,
Г.Л.Знаменським, О.П.Подцерковним, Д.В.Задихайлом, В.С.Мілаш та
іншими.
Правові засоби сприяння економічному росту і технічному прогресу
масштабно розглядаються у роботах сучасних дослідників, але єдиного
погляду на їхню сутність та значимість для реалізації вимог сталого
розвитку населених пунктів не було досягнуто. В даному дослідженні під
господарсько-правовими
засобами
сприяння
сталому
розвитку
розуміються, по-перше, способи матеріально-процедурного та іншого
операційного рівня, які мають практичний зміст розв’язання організаційномайнових завдань господарського використання природних ресурсів. Подруге, засоби законотворчого рівня (правові конструкції, цільові комплекси
норм тощо), спрямовані на вдосконалення правового режиму використання
природних ресурсів у сфері господарювання.
Для розв’язання проблеми адаптації господарського законодавства
до вимог сталого розвитку важливо визначити вихідні методологічні та
загальнотеоретичні положення в розумінні сучасного призначення вказаної
галузі та Господарського кодексу України. Накопичення знань про засоби
господарського законодавства у досягненні задекларованих у ньому цілей
було розпочато ще у 80-х роках минулого століття.
В юриспруденції не було вивчено правових законів в аспекті їхньої
спроможності стати основою для організації розвитку, як це представлено
за концепцією сталого розвитку. Розв’язання господарсько-правових
проблем у такій постановці сприяє
досягненню узгодженості
господарсько-правових засобів сприяння сталому розвитку. Узгодженість
необхідна, щоб
утримувати цілісність
правової регламентації
найважливіших економічних дій та відносин, пов’язаних із: господарським
використанням
природних
ресурсів,
забезпеченням
соціальної
спрямованості економіки природокористування, екологізацією правових
засад господарювання.
Концепція Господарського кодексу стала орієнтиром для оновлення
господарського законодавства завдяки своїй універсальності впливу на
економіку. Кодекс сприяє вдосконаленню правотворчості у найважливішій
сфері підприємництва – інвестуванні проектів. Відомо, невиправдане
обмеження свободи дій підприємців підвищує ступінь ризику для
потенційних інвесторів.
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Проблеми оновлення структури господарського законодавства на
засадах зближення його функцій із завданнями реалізації довгострокових
проектів стабільного розвитку спонукає до з’ясування на виважених
методологічних засадах предмету наукового пізнання функціональноцільової підсистеми господарського законодавства стосовно сприяння
сталому розвитку.
Також варто усвідомити, яким є стан наукового вивчення
господарського правопорядку і функцій господарського законодавства в
реалізації довгострокових проектів сталого розвитку, на базі яких буде
оновлюватися
вигляд
господарського
законодавства,
досягаючи
відповідності існуючим сучасним умовам і вимогам стабілізації
економічного росту
Теорія відображення об'єктивної реальності в праві відіграє
надзвичайно
важливу методологічну роль у розв’язанні проблеми
визначення критеріїв новелізації господарського законодавства, зокрема, в
аспекті здійснення адаптації його інструментарію до сучасних відомих
заходів підтримки і захисту правопорядку. Тим самим і забезпечується
стабільний розвиток, цілі, умови і вимоги якого визначаються рівнем
суспільних та правових досягнень.
Однак, з огляду на те, що досягнення гармонії тут ототожнюються з
повторюваним впливом суспільства на законодавство і зворотним його
впливом на сферу господарювання, значимість законодавства у стабілізації
економічного розвитку розуміють неоднозначно. Якщо узагальнити
позитивний підхід авторів до господарського законодавства, то уявлення
про нього як про умову розвитку суспільних відносин можна викласти в
такій тезі: Значимість господарського
законодавства в реалізації вимог
сталого розвитку полягає у можливості участі сучасного громадянського
суспільства в перетворенні умов свого розвитку (найчастіше при
збереженні в непорушності класичних канонів цивільного права) під
відповідний рівень еволюції економічних відносин та стану трансформації
законних інтересів суб’єктів господарювання.
Вважається, що саме завдяки законодавству вдається уникнути
трактування і сприйняття господарського права пасивним “реєстратором”
дійсності.
Формально
нормативне
трактування
господарського
законодавства дозволяє вносити стійкість у зміст даної галузі завдяки
поточним, наскрізним і допоміжним функціям.
Вченими неодноразово було доведено, що часті зміни закону,
порушуючи нормальних хід повсякденної практичної діяльності,
приводять до ослаблення авторитету закону. Отже, вимагати стабільності
законодавства означає, що необхідно уникати довільних змін, викликаних
суб'єктивними причинами. Тому оновлення господарського законодавства
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з метою забезпечення стабілізації розвитку є позитивним процесом. Він
базується на науковому обґрунтуванні в науці конституційного права
інтересу суб’єктів господарювання (як значної частини суспільства) до
соціальної спрямованості економіки. Це їхнє конституційне право
співзвучне праву на розвиток, яке захищається міжнародною спільнотою.
Сприяння
інвестиційній
діяльності
в
галузях
надро-,
шельфокористування та реалізації стратегії енергозабезпечення без
необоротного порушення оточуючого середовища об’єднує комплекс
вимог до господарсько-правових засобів в підсистему законодавства,
спроможну ефективно вплинути на типізацію вимог сталого розвитку, щоб
обрати їх орієнтиром адаптації. Популярним орієнтиром є вимога
забезпечення соціальної спрямованості економіки.
Теоретичне дослідження інструментів адаптації господарського
законодавства до потреб еволюційної позитивної зміни становища
соціальної спрямованості економіки дозволило встановити незадовільність
стану
обгрунтування
низки
наукових завдань. Так, реалізація
довгострокових проектів економічного і соціального розвитку
затримується не лише через відсутність науково виваженої правової бази
для організації їх за кошти власної держави й інвесторів, а ще й тому, що
не активізується практика залучення інвестицій на засадах договірних
форм державно-приватного партнерства.
Господарський кодекс України виконує місію узагальнюючої
правової бази для залучення договірних та недоговірних форм реалізації
організаційно-господарських зобов’язань. Багато норм, інститутів, інших
структурних елементів господарського законодавства поки ще не стали у
повній мірі пристосованими до виконання свого нинішнього призначення –
забезпечення вимог стабільного розвитку при тому, що у концепції
Господарського кодексу України немає принципових теоретичних
розбіжностей, які перешкоджали б переходу України на шлях
інноваційного розвитку.
Формування
національного
господарського
законодавства
збігається за часом зі створенням передумов стійкого "імунітету"
економіки України до трансформаційних і політичних потрясінь.
Доцільність орієнтації вітчизняного законодавства на тенденції циклічної
закономірності спадів і підйомів економічного розвитку певною мірою
обумовила визначення його ролі в забезпеченні відтворення національного
господарства України.
Таким чином, задоволення нинішніх потреб суспільства у
прозорості та доходності господарського обігу природних ресурсів вимагає
вдосконалення саме господарського законодавства. Насамперед тому, що
ключовою ознакою його функцій є динамізм стосовно врахування
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економічного стану сфери свого впливу (на відміну від догматичних
функцій цивільного законодавства).
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