
ін нестор нкажатимс, 1110 останні~і ІІрИJ(і;Іиє нс;(остатнnо укаІ'И СТЩ1ІІта
ІІУ (к ІЛСІІОіtарсnких токаристком кирі111уєтnси 3<ІГаJІnними 3Gора~нІ Gc3 
Gу;(h-$.ІКИХ оGVІсжснn), а також ін111і ІІшюжснни. 

Наве;:rені вище по.1оження щодо мож.тшвості відображення в стату

ті приватного підприємства окремих по.1ожень договору венчурного 

ішзестуnашrя. які стосуються порядку упраnліrшя підприс:мстnом, не 

суперечать вимогам Пшnи 7 Підрозділу 2 UK України та по.1оженням 
Пшnи 7 ГК України. 

Врахокуючи КИК.ІІа}(СНС НИІ1ІС, с;Іі;r KK<l3<lTИ, 11(0 ]10Jih ІІрИКі:ІТНИХ ІІі,Іt

ІІрИЄVІСТК н ~шGс:шсчснні 3а;1учснюІ іно3смних інксстиціі~ ;u1~1 3ростанни 

та розвитку національних підпр:иє:мств, є не;:rооuіненою. 
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ТУРОВЕЦЬ О. В. 

Нш(іотІа.lьтптй ут1іnерситет «О,1еська юри,-щ'fІJа ака,1ечія», 

асистепт кафедри господарського права і процесу 

ЗЛСТОСУВАІІІІЯ ІІІСТИТУІ'У ЛІІА.ІЮГІЇ 
В ПРАВОВІЙ АРГУМЕНТАЦІІ 

Впродовж дnадuяти рокіn незалежпості Україна ;:rосягла значних 

ус11іхік у реформуканні та J(Смократ~ваІ(іЇ сноІ'О :шконо;шкстка j мс

тою :шGс3ІІечснни ефектикної системи охорони та 3ахисту 11рак, сноG(щ 

і інтсрссік у нсіх сферах життє,т(іи;Іnності. Не:шажаючи на неі 3роG.ІІсні 

правотворце:м зусилля, шодо створення ;:rосконалої с:исте:ми правового 

регулювання суспільних відносин, чинне законодавство не позбавле

но пе;:rо.1ікіn у вигляді прогалин, які характерні для бу;:rь-якої системи 

праnа. оскілжи дипамі.зм розnитку життя пе па;:rас ;:rостатпьо стало:му 

jаІ<ОНОіШКСТКУ ЖО,!(НОІ'О ІІІансу на ІІСре,т(6аЧСНН~І НОКІ1Х форм сусІІі.ІІh

НИХ НііlНОСИН. КріУІ Не}(ШІіКіК 3<lІ<ОНО,ІЩКСТКі:І, 1110 КИНІ1КJІИ КНі:\С.,Іі;юк 

оG\-:ктикних 11ричин, немшюкажним чинником J(Стсрv1інуканн$.І J(сфск

тів нор:мативно-правових актів є низький рівень законо.іІавчої техніки, 

а оскі.1ьки належне вивчення прогалин дозволпь їх прогнозування, ак

туал_,пість обраної теми с бе.ззаперечною. 

Крім nже існуючих дефектів нор:матиnно-праnоnої бази, які nшш
кли n резул_,таті шnидкого реформуnапня правоnої систе:ми, мають міс
ІІ,е й інІІІі нс;ю;Ііки сформокані ксучасній Україні, ІІ(О киражаютnс~І к 
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НеJ(Ороf>ІІі ІІраІЮІЮП) механі3VІ)' ІІі;LПУІ'ОНЮ1 і І ІрИ ti Н~ІТПІ 3Ш<ОНОІІроектін 
та ін ІІІ ИХ норматинних І Іраноних актін tІ, с. 539-540]. Смт_нні не;н1ка 
Kl.-lbKlCTbjlliOЧИX 33КОН1Н ІІеренантажеНІ ННСИ.-11-:.НИVІИ НОр\13МИ, \11СПІТЬ 

неточності. Все ue призвоце цо неясності і суперечності текстуа .. lьно
го змісту правових норм, які регу .. 1юють важ.ТІиві суспі..1ьні відносини в 
цержаnі, і як пас.1іцок пе:иожлиnості їх застосування у поnпій :иірі. 

У даних у1юnах першочергове значення пабуnас 3.Jатність правоnої 

систе~tи ш допо~югою паяшшх n ній <..:інстру~tентіn'> адаптуватися .ао 
СИТУ3ІІііі, 1110 НИ\1аІ'3ЮТЬ ОІІераТИННОП) НИріІІІеНН~І НИНИК3ЮЧИХ І Ірано

НИХ КОНфJІіКТіН І ІрИ НИИНJІенні ІІрОІ-а;Н1Н у ІІраНОНО\1)' реІ-уJІЮН3ННі сус

Пі..lЬНИХ ві.аносин. Таки:\'1 <<правови:\'1 інстру:\'1ентом>> в правовій систе

мі України є інститут аналогії права і закону [2, с. 9] . .Jаний інститут 
по:к.1икюшй забезпечити мо:ж.1иnість прийняття рішення за наяшюсті 

прога.1ин у праnі і сприяти поnноuішю:~лу nиконашпо пpano~t сnо їх за

n.аань і фупкuій. 
Ра:юVІ 3 тиVІ, інститут ана;юІ·ії ни\шІ·ає ни3наченни чітких ІІрани~І, 

УVІОН і меж ,Т(()ІІУСП1\ІОСТі і1ОІ'О 3астосунаНЮІ. В іНІІІО\ІУ НИІІаJ(Ку, НіН 

може стати інстру:\'1енто:\1 порушення законності і привести .ао резу.lь

татів, пропшежн:их за своЇ:\'1 характеро:\1 початкови:\1 ці..lЯ:\1 його вико

р:истання. Крім того, шоб не виника.1о порушення принuипу рівності 

ncix пере.а законшл, прогалини n праnі пошпші долатися олюмапі тво. 
А11е па сього.анішній день праnо3астосошш практика з nирішенпя спо
р ін у 1\ИІІ<С:LКУ 1\И~ІН;ІСІІІІ~І ІІрОПІ;Н111 у І Іра ві ІІОСИТІ> J(ОСИТІ> СУІІСреч;ншиі1 

і ІІеІІОСІі,Т(ОІ\ІІИtі характер. _}lаІІ<І о6стаВИІІ<І'ІаС.ІУІ'ОНУС ІІа осоf>.ІИВУ УІШІ'У 

у сніт.Іі 3аmстреНН}І, останнім часом н юр~щичнііі нау11і, ;шскусії 11ро 

1\-ЮЖ.ІИНІсть никщтстанн~І І Ірактики су;юних орІ'анш ик ;(жсреJІа 11рана. 

Крім то1·о, \Ііркунанни :ш ана;юІ·ією є фун;(а\ІСНТаJІІ:.НИ\1 \Існном 

у системі загального права, а.1е, до нецавнього часу, йому при.аілялось 

відносно ~ta.1o уваги, розглядаючи його лише в контексті .аоктрини 

прецеденту. 

Саме слоnо <..:апа.lогія>> похо.аить nіц грецького c.1ona <<analogia>> (ріn
ність, пропорuія- греu.) [3, с. 14]. Спочатку цей тер1Іін застосоnуnаn
оІ .-ІИІІІе Н VІаТСМаТИІ(і. У IIOHOIKiLeHHOMY НИКОрИСТ3ННі Н анІ-:.:Ііііськіі1 

моні ана .. юІ-і}І о3начш-: ІЮJ(і6ність а6о арІ'уVІент, міркунанни на осноні 

подібності. 

Аналоrія не є засобо~t обхо.ау закону~ а, скоріш за все, засобом, що 
забезпечує ційсна прашt1ьне застосування закону . .Цопускається анало
гія не проти закону і не nсупереч закону, а ті..1ьки па підетаnі 3акону та 

n її межах. To1ry абсолютно nиключасться застосування ана.1огії, коли 
;щниі1 НИІШ)[ОК ІІерС.іL6ачсниі1 :ШКОНОМ. ЯКІІ(О Ж .іШНИіі НИІІа,Т(ОК, ~ІКИі1 

р(ВІ-;ІИ.іШЕТhС~І ІІр~ІМО 3Ш<ОНОМ НС ІІерС.іL6ачсниі1, ТО НСО6Хі,Т(НО НСТаНОНИ

ТИ, як вирішує закон інші випа.аки того ж роду, оцнакові з .аани:\1 випа.а

ко:\1 по суті, а.1е ві.арізняються як:и:\'пт-небу.аь окремими цругорядн:им:и 

ознаками. 
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Вихол~Ічи 3 ниІІ~еникJІа;~еного, vюжна :1роGити ниснонок, 11~0 аншю
І'і~І- ОЛИН 3 нa{f()iJІhlll 110111 иреНИХ СІІОСОGін ІІОJ(ШІаНЮІ 1Ір01<1JІИН у І Ірані 

та :шконі . .Застосунанни інституту аншюІ'іЇ Іюнинно Gути СІІр~Імонано на 
реа.1ізацію права, дотримання принципів правового регулювання. Адже 

ана.1огія не застосовується механічно та поштнна спират:ися на зага.1ьні 

принципи, які nпступають 11етодами фор11ушшпя пра nа. 
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СТЕПАПЕПКО І. Є. 

Націона.,-тьюШ університет <<О.J:ссьюІ. юрдJ:И'ПШ ака.J;с:иія•>, 

асІІірант кафеJ(ри І'ОСІЮJ(арськопJ нрана та щхщесу 

ЩОДО МОМЕНТУ НАБУТТЯ ПОВНОВАЖЕНЬ 

ЛРБІТРАЖІІОГО КЕРУЮЧОГО ЯК КЮ'ІВІІИКЛ БОРЖІІИКЛ 

Кточоним та ні;~11ранним моментом ІІронс;rснни ІІрОІІСіlури Gан

крутства є призначення господарським су;::юм арбітражного керуючого 

до виконання обов'язків розпорядника майна, керуючого санаuією чи 

ліквідатора, шо nшпшас па к.лочоnі фактори проnедеrшя процедур, такі 

як строки та забезпечення обсягу і мож..тшrюстей реа.1ізації арбітражним 
керуючи УІ І Іран керінника Gоржника. 

У статті ні;юGражсно ІІитанни рса;Іі:шІф :шконо;rанчої НЩ1\>1И 111 tщо мо
менту наGутпІ арGітражним ксруючиVІ Іюннонажснn ксрінника ІІі;шри

ємства-банк:рута, пов'язаного з ви:к.,1юченням із Jакону України «Про 

віднов.1ення платоспроможності боржника або визнання його банкру

том>> (при nикладеппі йогоупоnій ре;:rакції «19>> січня 2013 року, ;:rcc1i за 
тексто11- .Закон України) положепня про його пріоритетність пере;:r пад 

іншими пормапшrшми актами. включаючи положеппя Господарського 
ІІрОІІ,ссуа;ІhНОІ'О ко;(ексу України (;ш"Іі 3а текстом- ГПК України) . 

.Л,ш1 теоретичної оснони роGоти никористані ІІраІІі нчсних та І Іран

ників таких як Подuерковного О. П, По.1якова Б. М., Пригуза П. Д., 

Примака А. С, Та.1ана Л. Г., Хорунжого Ю. А. ІЗикор:истано :мето;:rи до

слідження такі як метод аналізу, системпий та поріnпяльпо-праnоnий. 
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