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конституційного права осіб – членів територіальної громади. Зазначене 
може створювати певні перешкоди безпосередній участі територіальної 
громади в створенні комунального пароплавства.
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інноВаціЙно-інВестиціЙна Діяльність та ЇЇ роль 
У  стВоренні коМУнальниХ ПароПлаВстВ В УкраЇні

світова економічна криза, в умовах глобалізації суспільних та со-
ціально-економічних відносин, стала підґрунтям для переорієнтації осно-
вних цінностей та зумовила пошук країнами певної моделі економічного 
розвитку, яка могла б забезпечити національну конкурентоспроможність 
і орієнтувала б національну економіку кожної країни на перспективний 
шлях до зростання. так, цією моделлю стала модель інноваційного розви-
тку, яка є тим фундаментом, який визначає економічну силу країни та її 
перспективи на світовому ринку (амоша о.і., інноваційний шлях розви-
тку україни: проблеми та рішення, 2008, с. 28).

За останні роки в україні створено умови для розвитку інноваційної 
діяльності – сформовано основи нормативно-правової бази та механізми 
здійснення інноваційної політики, а також створено умови для розвитку 
відповідної інфраструктури. 

проте, незважаючи на високий потенціал, інноваційна складова за-
безпечення економічного розвитку використовується не у повному обсязі. 
стан інноваційної діяльності в україні можна назвати кризовим, таким, що 
не відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у країнах, для яких 
інноваційний розвиток є пріоритетним завданням економічної стратегії 
(вівчар о. й., паранька н. м. інноваційна діяльність в україні та напрямки 
її розвитку, науковий вісник нлту україни, 2011, вип. 21.9, с. 184). 

інноваційна діяльність є однією з економіко-правових форм інвести-
ційної діяльності та є діяльністю, спрямованою на використання та комер-
ціалізацію результатів наукових досліджень та розробок для розширення 
і відновлення номенклатури та поліпшення якості продукції, що випуска-
ється, удосконалення технології їхнього виготовлення з наступним впро-
вадженням і ефективною реалізацією на внутрішньому та закордонному 
ринках. 

інноваційна діяльність в україні регулюється низкою нормативно-
пра во вих актів різної юридичної сили – від законів до локальних нор-
мативно-правових актів (святоцький о. Д., ревуцький с. Ф., правове за-
безпечення інноваційної діяльності в україні: питання теорії і практики, 
2003, с. 14-20). 
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одну з найважливіших ролей в національній економіці україни віді-
грає морська галузь. її розвиток та ефективне функціонування є необхід-
ним чинником становлення україни, як морської держави, сталого розви-
тку її транспортно-дорожнього комплексу і економіки у цілому.

на жаль, за роки незалежності україни морська галузь перейшла 
у період остаточної стагнації. тож великого значення набуває питання 
відродження морського флоту, адже це є важливим для національних 
і економічних інтересів україни як морської держави. великим ударом 
для економіки україни може стати остаточна втрата пароплавної галузі, 
адже сьогодні вона існують на межі розорення і ліквідації. З цього боку 
виникає реальна потрібність інноваційно-інвестиційного механізму виве-
дення судноплавної галузі з кризового стану, де одним із ймовірних шля-
хів, може бути створення судноплавних підприємств на базі комунальної 
власності, адже в економічному розвитку країни це набуває важливого 
стратегічного значення.

З огляду на проблеми морської галузі україни, стає зрозумілим 
необ хідність введення якісно нового, інноваційно-інвестиційного або 
інно ваційно-правового механізму за допомогою якого стане можливим 
створення та функціонування пароплавств на базі комунальної власності. 
ідея створення комунальних пароплавств в україні досить цікава, але, як 
в теоретичному, так і практичному ключі існує ряд проблем, що стосуєть-
ся втілення цієї ідеї у життя. варто зазначити, що в україни ще має до-
сить великий потенціал, і цим ватро скористатися, щоб підняти економіку 
країни на якісно новий рівень, а зробити це можливо саме за допомогою 
пароплавств, створених на базі комунальної власності.

у даному ключі інноваційна діяльність повинна бути спрямована на 
отримання нових наукових знань про функціонування комунальних паро-
плавств, про практику створення сучасних комунальних пароплавств за 
кордоном, іноземне законодавство щодо їхнього утворення та функціону-
вання, про досвід та проблемні аспекти діяльності таких підприємств. ці 
знання дадуть змогу розробити нові та вдосконалити вже існуючі техно-
логії створення комунальних пароплавств, а також відшукати інноваційні 
шляхи вдосконалення їхньої діяльності для успішного функціонування, 
що без сумніву буде значним внеском у розбудову україни як морської 
держави.

наукові пропозиції повинні стосуватися вдосконалення діючого за-
конодавства щодо організаційно-правових засад створення та механізму 
діяльності комунальних пароплавств, заснованих на власності територі-
альних громад, встановлення сприятливих умов для здійснення ними мор-
ської діяльності з метою задоволення потреб народу україни та економіки 
країни, посилення позиції україни серед провідних морських держав, як 
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це передбачено морською доктриною україни до 2035 року в якості пріо-
ритетів національних інтересів україни у сфері морської діяльності.

повертаючись до інноваційної діяльності, головною метою якої є 
створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для 
ефективного відтворення, розвитку і використання науково-технічного 
потенціалу країни, варто зазначити, що на сьогодні в україні рівень вико-
ристання інноваційного потенціалу є недостатнім. розвиток інноваційної 
діяльності повинен стати невід’ємною складовою частиною реформуван-
ня економіки країни. лише за даної умови можна говорити про інновації 
у окремих секторах економіки країни, зокрема у морській галузі, а отже, і 
стане можливим досягнення кінцевого результату інноваційної діяльності 
у даному напрямку, тобто пошук інноваційних шляхів вдосконалення ді-
яльності пароплавств на території україни.
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роль територіальноЇ гроМаДи У ФорМУВанні 
коМУнальниХ ПароПлаВстВ

власність як юридична категорія, що відповідає на питання «чиє», 
вимагає наявності суб’єкта відповідного права (рахмилович в. а. к раз-
работке проблем государственной собственности // право собственности 
в условиях совершенствования социализма. – м., 1989. – 128 с. – c.13). у 
чинному законодавстві про власність суб’єктний склад права власності 
поставлено в безпосередню залежність від форм власності (Дзера о. в. Де-
якітеоретичні та практичніпитання права власності в україні // Збірни-
крішень та арбітражної практики вищогогосподарського суду україни. – 
1996. – № 1. – c. 205). 

економічна основа місцевого самоврядування тісно пов’язана з де-
мографічними і територіальними основами місцевого самоврядуван-
ня (постовой н. в. муниципальное право россии. – м.: новый юрист, 
1998. – 350 с., с. 80). суб’єктом права комунальної власності в україні на 
конституційному рівні визнані територіальні громади сіл, селищ, міст, 
районів у містах (ст. ст. 140, 142, 143 конституції україни). у часи рим-
ської юриспруденції суб’єктом права комунальної власності зазвичай 
визнавали адміністративно-територіальне утворення (первомайский 
о. перспективы развития коммунальной собственности в украине // під-
приємництво, господарство і право. – 2001. – № 2. – с. 32).

територіальна громада – це жителі, об’єднані постійним проживан-
ням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-
територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох 




