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АНОТАЦІЯ 

Волкова Л.О. Цивільно-правовий статус державних акціонерних 

компаній. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – Інститут держави і права імені В.М. Корецького 

НАН України; Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 

Київ, 2019. 

У дисертаційній роботі розглянуто питання регулювання цивільно-

правового становища державних акціонерних компаній в Україні. Автором 

досліджено критерії поділу юридичних осіб приватного та публічного права, а 

також еволюцію поняття юридичних осіб публічного права, поняття державних 

акціонерних компаній. Доведено, що формальний критерій поділу юридичних 

осіб на юридичних осіб публічного та приватного права, передбачений у 

Цивільному кодексі України, є неповним, та запропоновано використання 

комплексного критерію, а саме: застосування формального критерію з 

урахуванням повного спектра обставин кожного окремого випадку при 

розмежуванні приватного та публічного права.  

Особливу увагу приділено елементам правового статусу юридичних осіб 

публічного права, визначено, що при їх однаковому складі, змістовне 

наповнення якісно відрізняється; автором запропоновано визначальною 

ознакою юридичних осіб публічного права вважати комплекс, що складається 

з мети, функцій і цілей юридичної особи, оскільки саме публічні мета, функції 

та цілі діяльності разом з розпорядчим порядком утворення визначають 

юридичну особу публічного права. 

У дисертації на основі аналізу сучасних теорій конвергенції 

(взаємопроникнення і взаємовпливу) публічного та приватного права означена 

необхідність пошуку ідеального балансу інтересів приватного та публічного у 

кожному окремому випадку. 



 

Доведено, що відповідно до норм чинного законодавства та практики 

Європейського суду з прав людини державні акціонерні компанії є юридичними 

особами публічного права, оскільки створюються у розпорядчому порядку на 

основі державного майна з метою забезпечення безпеки держави у стратегічно 

важливих галузях економіки та перебувають в інституційній залежності від 

держави. Державні акціонерні компанії є юридичними особами публічного права 

не лише за легальним критерієм порядку створення, а й за низкою доктринальних 

ознак. 

Автором аргументовано необхідність законодавчого закріплення поняття 

«державна акціонерна компанія» з урахуванням низки визначальних ознак. 

Запропоновано наступне визначення: Державна (національна) акціонерна 

компанія – це акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належить державі 

та яке створюється у стратегічно важливих галузях економіки відповідно до 

розпорядчого акту центрального органу виконавчої влади на основі державної 

власності, в тому числі пакетів акцій / часток, що належать державі у статутних 

капіталах господарських товариств однієї галузі та можуть утворити єдиний 

комплекс, а також інших майнових об’єктів. 

Аргументовано, що державні акціонерні компанії є суб’єктами державного 

сектору економіки, що зумовлює особливий порядок управління компанією, а 

саме пряме регулювання діяльності компаній державою із застосуванням 

нормативного порядку управління. 

Визначено, що держава в особі уповноваженого суб’єкта управління має 

право опосередкованого контролю за дочірніми товариствами державних 

акціонерних компаній, заснованими на правах єдиного акціонера материнської 

компанії та власника майна, наданого материнській компанії у володіння і 

надалі наданому нею дочірньому товариству. Запропоновано чітко закріпити 

право опосередкованого контролю, доповнивши легальне формулювання 

«…державних підприємств, установ та організацій, а також господарських 

товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 



 

відсотків…» словосполученням «…а також інші контрольовані державою 

господарські товариства». 

Окрему увагу було приділено питанням правового режиму майна 

державних акціонерних компаній, зокрема проблемам закріплення об’єктів 

державного майна, що  не підлягають приватизації, за компаніями та їх дочірніми 

товариствами. Запропоновано концепцію застосування права володіння як 

речового права для закріплення державного майна, що не підлягає приватизації, 

за державними акціонерними компаніями. Запропоновано викласти вказану 

концепцію у спеціальному законі, який регулював би особливості цивільно-

правового статусу державних акціонерних компаній, у такій редакції: «Майно, 

що становить державну власність і не підлягає приватизації, відповідно до норм 

спеціального законодавства, закріплюється за державними акціонерними 

компаніями на праві володіння.  

Державні акціонерні компанії, яким у володіння передане майно, що 

становить державну власність і не підлягає приватизації, можуть здійснювати 

користування таким майном у межах, передбачених статутом державної 

акціонерної компанії. 

Розпорядження майном, переданим у володіння державній акціонерній 

компанії, здійснює уповноважений суб’єкт управління об’єктами державної 

власності. 

Державна акціонерна компанія, якій у володіння надане державне майно, 

може подавати пропозиції до уповноваженого суб’єкта управління об’єктами 

державної власності щодо розпорядження наданим у володіння майном». 

У дисертації досліджено особливості цивільно-правового статусу дочірніх 

товариств державних акціонерних компаній та особливості їх правовідносин із 

материнськими компаніями. Обґрунтовано необхідність законодавчого 

закріплення та розмежування в рамках Цивільного кодексу України понять 

«дочірнє товариство», «залежне товариство» і «контрольоване товариство». 

Автором запропоновано визначення цих понять у такій редакції:  



 

«1. Дочірнє товариство – це господарське товариство, 100 відсотків 

акцій/ часток якого належать іншому господарському товариству 

(материнському). До установчих документів дочірнього товариства мають бути 

внесені відповідні відомості про його залежність від материнського товариства. 

Материнське товариство – це господарське товариство, яке володіє пакетом 

акцій/ часток у статутному капіталі іншого господарського товариства 

(дочірнього) та здійснює вплив на управління його діяльністю. 

2. Залежне товариство – це господарське товариство, 20 і більше відсотків 

акцій / часток якого належать іншому господарському товариству. 

Контрольоване товариство – це господарське товариство, 50 і більше 

відсотків акцій / часток якого належать іншому господарському товариству»; 

Зважаючи на запропоновані вище зміни до ЦК України стосовно визначення 

дочірніх товариств, у законі, який регулюватиме цивільно-правовий статус 

державних акціонерних компаній, необхідно викласти положення, що 

передбачатиме формування майна дочірніх товариств на праві власності та / або 

на праві володіння, якщо передається майно, яке є державною власністю і не 

підлягає приватизації. Таким чином, необхідною є вказівка на можливість 

здійснення права володіння вказаним майном без права розпорядження ним. У 

статутах дочірніх товариств мають бути відображені відомості щодо майна, яке 

перебуває у їх володінні. 

Шляхом здійснення комплексного аналізу норм чинного законодавства та 

матеріалів судової практики, автором спостерігаються випадки здійснення 

материнською компанією впливу на оперативно-господарську діяльність 

дочірнього товариства. Вбачається необхідність законодавчого закріплення в ЦК 

України прямої заборони здійснення такого неправомірного впливу, оскільки 

дочірнє товариство є юридичною особою і відповідно йому притаманні всі 

ознаки юридичних осіб, включаючи самостійність. 

Однією з особливостей правового статусу материнських компаній є 

відповідальність за результат керівного впливу на дочірні товариства, що призвів 

до негативних для останніх наслідків. Тож автор вважає обґрунтованим 



 

закріплення положення стосовно відшкодування збитків дочірнім товариствам 

материнськими, якщо вони виникли внаслідок неналежного управлінського 

впливу останніх.  

Автором доведено цивільно-правовий характер юридичної відповідальності 

державних акціонерних компаній на відміну від юридичних осіб публічного 

права, відповідальність яких має публічно-правовий характер. Державні 

акціонерні компанії є суб’єктами господарювання, які вступають у цивільні 

правовідносини на рівних умовах з іншими суб’єктами, будучи за своєю суттю 

юридичними особами публічного права. Відповідальність державних 

акціонерних компаній має приватноправовий характер, оскільки виникає між 

суб’єктами цивільних правовідносин.  

Ключові слова: юридичні особи публічного права, державні акціонерні 

компанії, акціонерні товариства, державна власність, право володіння, дочірнє 

товариство, управління корпоративними правами держави. 

 

SUMMARY 

Volkova L.O. Civil status of state joint-stock companies. – Qualifying scientific 

work on the manuscript rights. 

Thesis for a Candidate degree in Law: Specialty 12.00.03 – Civil Law and 

Procedure; Family Law; International Private Law. – Institute of state and law of V.M. 

Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine; Institute of state and law of V.M. 

Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

This dissertation highlights the issues of regulation of the civil status of state 

joint-stock companies in Ukraine. The author studies the division criteria for legal 

entities of private and public law, as well as the evolution of the notion of legal entities 

under public law, the concept of state joint-stock companies. This dissertation proves 

that the formal division criteria for legal entities of public and private law, as provided 

for in the Civil Code of Ukraine, is incomplete, and the use of a complex criteria is 

proposed, namely: application of the formal criteria taking into account the full range 



 

of circumstances of each individual case in distinguishing between private and public 

laws. 

Particular attention is paid to the elements of the legal status of legal entities 

under public law, it is determined that, in their identical composition, their content is 

qualitatively different; the author proposes that the legal entity of the public law to be 

considered as a complex consisting of the purpose, functions and objectives of the 

legal entity, since public purpose, functions and objectives of the activity, together 

with the regulatory order of creation, to determine the legal entity under public law. 

The analysis of modern theories of convergence (interpenetration and mutual 

influence) of public and private law enables the necessity of finding the perfect 

balance of interests of the private and public in each individual case. 

It is proved that according to the norms of the current legislation and practice of 

the European Court of Human Rights, state joint-stock companies are legal entities 

under public law, since they are created on an orderly basis, based on state property in 

order to ensure the state's security in strategically important branches of the economy 

and are institutionalized by the state. State joint-stock companies are legal entities 

under public law not only under the legal criteria of the procedure of creation, but also 

a number of doctrinal characteristics. 

The author explains the necessity of legislative consolidation of the concept of 

"state joint-stock company" taking into account a number of defining features. The 

following definition is proposed: 

A state-owned (national) joint-stock company – is a joint-stock company with 100 

per cent of its shares owned by the state and created in strategically important branches 

of the economy in accordance with the regulatory act of the central executive body on 

the basis of state ownership, including state-owned shares / authorized capital of 

business associations of one branch and may form a single complex, as well as other 

property objects. 

This thesis defines that state joint-stock companies are subjects of the state sector 

of the economy, which determines the specific management of the company, namely 



 

direct regulation of the companies by the state with the application of regulatory 

control. 

It is determined that the state, represented by the authorized representative, has 

the right to indirect control over subsidiaries of state joint-stock companies based on 

the rights of the sole shareholder of the parent company and the owner of the property, 

which is provided to the parent company in the ownership and in the subsidiary 

company which has been provided to it. It is proposed to clearly consolidate the right 

of indirect control, completing the legal formulation of "... state enterprises, 

institutions and organizations, as well as economic partnerships whose authorized 

capital the share of the state exceeds 50 percent ..." in the phrase "... as well as other 

state-controlled economic companies". 

Particular attention is paid to the issues of the legal regime of the property of state 

joint-stock companies, in particular the problems of consolidation of non-privatizable 

state property objects by companies and their affiliated companies. The concept of the 

application of the right of ownership as a real right for the consolidation of state 

property not subject to privatization, for state joint-stock companies is proposed. It is 

proposed to outline this concept in a special law regulating the peculiarities of the civil 

status of state joint-stock companies in the following way: "Property that constitutes 

state property and is not subject to privatization, in accordance with the rules of special 

legislation, is fixed by state joint-stock companies on the right of ownership. 

State joint-stock companies, which own property conveyed by state property and 

not subject to privatization, may use such property within the limits provided for by 

the charter of a state joint-stock company. 

The disposal of property transferred to the ownership of a state joint-stock 

company is carried out by an authorized subject of management of state-owned objects. 

A state joint-stock company, which owns state property, may submit proposals to 

an authorized subject of management of state-owned objects regarding the disposal of 

property in possession. " 

The dissertation outlines the peculiarities of the civil status of subsidiary societies 

of state joint-stock companies and peculiarities of their legal relations with parent 



 

companies. The necessity of legislative consolidation and differentiation within the 

limits of the Civil Code of Ukraine of the concepts "Subsidiary company", "dependent 

company" and "controlled company" is substantiated. The author proposes defining 

these concepts in the following way: 

«1. Subsidiary company –is a business partnership, 100 percent of shares / of 

which belong to another economic partnership. The constituent documents of the 

subsidiary company must be accompanied by relevant information about its 

dependence on the parent company. 

The parent company – is an economic company which owns a block of shares in 

the authorized capital of another economic partnership (subsidiary) and exercises 

influence over the management of its activities. 

2. Depended company – is a business company, 20 and more percent of the shares 

of which belong to another economic partnership. 

Controlled company – is a business company, 50 and more percent of the shares 

of which belong to another economic partnership. 

In view of the above amendments to the Central Committee of Ukraine regarding 

the definition of subsidiaries, the law regulating the civil status of state joint-stock 

companies should include a provision for the formation of the property of subsidiaries 

on the right of ownership and / or the right of ownership, if the property is transferred, 

which is state property and is not subject to privatization. Thus, it is necessary to 

indicate the possibility of exercising the right to own the property without the right to 

dispose of it. In the charter of subsidiaries, information about the property that is in 

their possession should be displayed.  

By carrying out a comprehensive analysis of the norms of the current legislation 

and the materials of judicial practice, the author observes cases of the parent company's 

influence on the operational and economic activities of the subsidiary company. It is 

considered necessary to legislate in the Central Committee of Ukraine a direct 

prohibition on such an unlawful influence, since the subsidiary company is a legal 

entity and, accordingly, it has all the features of legal entities, including independence. 



 

One of the peculiarities of the legal status of parent companies is the responsibility 

for the result of direct influence on subsidiaries, which has led to negative 

consequences for the latter. Therefore, the author considers it reasonable to consolidate 

the provision regarding compensation of losses to subsidiaries of parent companies if 

they arose as a result of improper management influence of the latter. 

The author has proved the civil law nature of legal liability of state joint-stock 

companies, in contrast to legal entities of public law whose responsibility is of a public-

law nature. State joint-stock companies are subjects of management, which enter into 

civil legal relations on an equal footing with other entities, being in essence legal 

entities of public law. The responsibility of state joint-stock companies has a private 

law nature, as it arises between the subjects of civil legal relations. 

Key words: legal entities under public law, state joint-stock companies, joint-

stock companies, state property, right of ownership, subsidiary company, management 

of corporate rights of the state. 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких викладені основні наукові результати дисертації: 

1. Волкова Л. Государственные акционерные компании – юридические 

лица публичного права: понятие и основные признаки. Legea si viata. Iunie. 2016. 

C. 17–20. 

2. Волкова Л.О. Правовий статус юридичних осіб публічного права: 

складники та їх змістовне наповнення. Науковий вісник публічного та 

приватного права : збірник наукових праць. Вип. 5. Київ : Науково-дослідний 

інститут публічного права, 2016. С. 53–57. 

3. Волкова Л.О. Юридичні особи публічного права: історія та сучасність. 

Право і суспільство. 2016. № 2. Ч. 3. C. 32–38. 

4. Волкова Л.О. Особливості порядку створення та припинення державних 

акціонерних компаній. Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових 

праць. Вип. 77. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2016. С. 61–69. 



 

5. Волкова Л. Щодо питання правоздатності державних акціонерних 

компаній: загальна чи спеціальна? Юридичний вісник, 2017/1. С. 197– 202. 

Наукові праці, які засвічують апробацію матеріалів дисертації: 

6. Волкова Л.О. Взаємопроникнення приватного та публічного права як 

основна сучасна тенденція дуалізму. Пріоритетні напрями розвитку сучасної 

юридичної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

м. Харків, 16–17 вересня 2016 р. Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 

2016. С. 56–59. 

7. Волкова Л.О. Вплив держави на управління державними акціонерними 

компаніями: Україна та іноземний досвід. Національні та міжнародні 

стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку : 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 4-5 серпня 

2017 р. Харків : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017. С. 10–14. 

8. Волкова Л.О. Деякі особливості відповідальності державних 

акціонерних компаній за цивільними зобов’язаннями. Проблеми правової 

реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 20–21 жовтня 2017 р. 

Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. С. 54–57. 

9. Волкова Л.О. Окремі питання правового статусу майна державних 

акціонерних компаній. Актуальні проблеми законодавства України: 

пріоритетні напрями його вдосконалення : матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Одеса, Україна, 13–14 жовтня 2017 р. Одеса : 

ГО «Причорноморська фундація права», 2017. С. 50–53. 

10. Волкова Л.О. До питання використання правових титулів, похідних від 

права власності, для державних акціонерних компаній. International research and 

practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood 

development» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin : Izdevnieciba 

«Baltija Publishing». P. 68–70



 2 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.…………………………………………...3 

ВСТУП………………………………………………………………………….……4 

РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

ПУБЛІЧНОГО ПРАВА  

1.1.  Передумови створення та існування юридичних осіб публічного права….13 

1.2.  Правовий статус Державних акціонерних компаній як юридичних осіб 

публічного права..………………………………………..…………………….47 

Висновки до розділу 1……………………………………………………………...58 

РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНІ АКЦІОНЕРНІ КОМПАНІЇ: ПОНЯТТЯ ТА 

ВИЗНАЧАЛЬНІ ОЗНАКИ 

2.1. Державні акціонерні компанії: поняття та ключові ознаки………………...61 

2.2. Участь держави в управлінні Державними акціонерними компаніями…....78 

2.3. Правосуб’єктність Державних акціонерних компаній………………..….....96 

Висновки до розділу 2………………………………………………………….....111 

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

ДЕРЖАВНИХ АКЦІОНЕРНИХ КОМПАНІЙ 

3.1. Особливості правового режиму майна Державних акціонерних 

компаній…………………………………………………………………………...115 

3.2. Особливості цивільно-правового статусу дочірніх товариств Державних 

акціонерних компаній………………………………………………………….....140 

3.3. Особливості відповідальності Державних акціонерних компаній за цивільно-

правовими зобов’язаннями………………………………………….………........156 

Висновки до розділу 3………………………………………………………….....169 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………....174 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...185 

ДОДАТОК………………………………………………………………………...210 

  



 3 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ  

 

ВР України – Верховна рада України 

ГК України – Господарський кодекс України 

ДАК – державні акціонерні компанії 

ДП – дочірнє підприємство 

ДТ – дочірнє товариство 

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини 

ЗУ – закон України 

КМ України – Кабінет міністрів України 

НАК – національні акціонерні компанії 

ЦК України – Цивільний кодекс України 

ЮОПП – юридичні особи публічного права 

  



 4 

ВСТУП 

Обґрунтованість теми дослідження. Акціонерне товариство є однією з 

найбільш поширених форм господарювання, що виконує основні функції 

стосовно акумуляції капіталів. Для акціонерних товариств зі значною часткою 

держави застосовуються важелі, які дають змогу забезпечити ефективне 

керівництво, усунення ризиків, пов’язаних зі збереженням активів, здійсненням 

значних правочинів тощо. 

Державні акціонерні компанії держава засновує в особі уповноважених 

органів на основі державного майна для виконання публічних функцій. 

Зазначене зумовлює необхідність комплексного дослідження цивільно-

правового статусу державних акціонерних компаній як одного з видів 

юридичних осіб публічного права. Правовий статус таких юридичних осіб згідно 

з ч. 3 ст. 81 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) встановлюється 

Конституцією України та законом. 

Прийняття Закону України «Про акціонерні товариства» не тільки не 

розв’язало нагальних проблем, а й окреслило спектр питань, які потребують 

теоретичного та практичного вирішення. У законодавстві передбачено 

спеціальне регулювання статусу державних акціонерних компаній, проте таких 

актів наразі немає. Тож залишається невирішеною низка питань про 

співвідношення понять «державне акціонерне товариство» та «державна 

акціонерна компанія», а саме: легальне визначення, порядок створення, 

особливості правового статусу, особливості правового режиму майна, 

відповідальність за цивільними зобов’язаннями тощо. 

Державні акціонерні компанії держава засновує в особі уповноважених 

органів на основі державного майна для виконання публічних функцій. 

Зазначене зумовлює необхідність комплексного дослідження цивільно-

правового статусу державних акціонерних компаній як одного з видів 

юридичних осіб публічного права. Правовий статус таких юридичних осіб згідно 

з ч. 3 ст. 81 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) встановлюється 

Конституцією України та законом. 
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Прийняття Закону України «Про акціонерні товариства» не тільки не 

розв’язало нагальних проблем, а й окреслило спектр питань, які потребують 

теоретичного та практичного вирішення. У законодавстві передбачено 

спеціальне регулювання статусу державних акціонерних компаній, проте таких 

актів наразі немає. Тож залишається невирішеною низка питань про 

співвідношення понять «державне акціонерне товариство» та «державна 

акціонерна компанія», а саме: легальне визначення, порядок створення, 

особливості правового статусу, особливості правового режиму майна, 

відповідальність за цивільними зобов’язаннями тощо. 

Учені завжди приділяли посилену увагу питанням правового режиму 

державної власності, однак на сучасному етапі її функціонування деякі 

порівняно нові явища поки що недостатньо вивчені.  

Значний внесок у дослідження акціонерних товариств зробили 

дореволюційні вчені А.І. Камінка, І.Т. Тарасов, Г.Ф. Шершеневич. Серед 

радянських учених питання державних юридичних осіб вивчали С.Н. Братусь, 

Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой та інші. У правовій науці проблеми юридичних осіб 

загалом і господарських товариств зокрема відображено у роботах таких учених, 

як: С.Н. Братусь, О.М. Вінник, Н.В. Козлова, І.М. Кучеренко, В.А. Рахмілович, 

І.А. Селіванова, І.В. Спасибо-Фатєєва, Б.Б. Черепахін, В.С. Щербина й ін. 

Проблеми юридичних осіб, створених державою, вивчали Л.В. Винар, 

С.О. Іванов, Ю.А. Слюсаренко. Проте питання про правовий статус державних 

акціонерних компаній залишилося недослідженим. 

Отже, комплексного дисертаційного чи монографічного дослідження, яке 

було б присвячене проблемам державних акціонерних компаній на сьогодні 

немає. Крім того, відсутність спеціального регулювання разом із розрізненими 

підходами правозастосовної практики у цій сфері зумовили необхідність 

вивчення низки проблем під іншим кутом зору. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах науково-дослідної теми відділу проблем цивільного, 

трудового та підприємницького права Інституту держави і права 
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ім. В.М. Корецького НАН України «Проблеми гармонізації цивільного 

законодавства із законодавством Європейського Союзу» (номер державної 

реєстрації РК0115U002136). 

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є вдосконалення 

теоретичних основ цивілістичної концепції правового статусу та відповідного 

правового регулювання діяльності державних акціонерних компаній, а також 

розробка пропозицій до законодавства, спрямованих на збалансування 

приватних і публічних інтересів у процесі діяльності таких юридичних осіб 

публічного права. 

Для досягнення визначеної мети у процесі дослідження було поставлено та 

вирішено такі завдання: 

дослідити історію розвитку поділу юридичних осіб на юридичних осіб 

публічного права та юридичних осіб приватного права; 

–  з’ясувати особливості поділу юридичних осіб на юридичних осіб 

публічного права та юридичних осіб приватного права;  

– визначити поняття категорії «юридична особа публічного права»;  

– дослідити особливості визначення понять «державне акціонерне 

товариство» та «державна акціонерна компанія»; 

– визначити правове становище державних акціонерних компаній – 

юридичних осіб публічного права як учасників цивільних правовідносин; 

– дослідити форми участі держави в управлінні державними акціонерними 

компаніями як здійснення корпоративних прав власника акцій і провести 

порівняльний аналіз із формами таких компаній в іноземних державах; 

–  встановити особливості правосуб’єктності державних акціонерних 

компаній і розробити пропозиції щодо їх вирішення шляхом внесення змін до 

чинного національного законодавства; 

– дослідити правовий режим майна державних акціонерних компаній і 

виробити пропозиції з його удосконалення; 

– вивчити питання відповідальності державних акціонерних компаній за 

цивільними зобов’язаннями та розробити пропозиції стосовно її удосконалення; 



 7 

– з’ясувати проблемні аспекти відповідальності дочірніх підприємств 

державних акціонерних компаній і виробити пропозиції щодо її удосконалення. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, що 

виникають у процесі створення, діяльності та припинення державних 

акціонерних компаній. 

Предмет дисертаційного дослідження – правовий статус державних 

акціонерних компаній. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використано діалектичний, 

історичний, формально-логічний, порівняльно-правовий, системно-

структурний та аналітико-синтетичний методи. За допомогою діалектичного й 

історичного методів досліджено: становлення і розвиток інституту юридичних 

осіб публічного права, а також критерії поділу юридичних осіб на юридичних 

осіб публічного і приватного права; специфіку участі державних акціонерних 

компаній як юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах. 

Порівняльно-правовий метод використано під час вивчення окремих питань 

правового статусу державних акціонерних компаній у зарубіжних країнах, а 

також можливостей використання позитивного досвіду в Україні. 

За допомогою системно-структурного методу здійснено дослідження понять та 

ознак юридичної особи публічного права, державного акціонерного товариства 

й державної акціонерної компанії. Аналітико-синтетичний і формально-

логічний методи дали змогу проаналізувати чинне національне законодавство 

та розробити пропозиції з удосконалення правового статусу державних 

акціонерних компаній. 

Нормативну основу дисертаційного дослідження становлять міжнародно-

правові акти, законодавство України та зарубіжних країн (зокрема, Грузії, 

Федеративної Республіки Німеччина, Сполучених Штатів Америки, Великої 

Британії, Російської Федерації, Королівства Швеція). 

Емпіричною базою дослідження є матеріали судової практики з розгляду 

спорів, пов’язаних із діяльністю державних і національних акціонерних 

компаній, їх дочірніх товариств, а також питань управління тощо; роз’яснення 
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Верховного Суду України, рішення та правові позиції Європейського суду з 

прав людини, локальні акти уповноважених органів виконавчої влади та 

внутрішні акти окремих державних акціонерних компаній. 

Науково-теоретичну основу дослідження становлять досягнення теорії 

цивільного, господарського права та суміжних галузей права, новітні 

досягнення економічної науки, а також (окрім зазначених вище) праці таких 

вітчизняних і зарубіжних учених, як: М.М. Агарков, С.С. Алєксєєв, О.А. Банчук, 

Р.Ю. Биков, Т.В. Блащук, Я.Р. Веберс, А.В. Венедиктов, О.В. Гончарук, І.І. 

Гришина, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, Б.М. Дронів, С.О. Іванов, О.С. Іоффе, І.В. 

Єлісєєв, В.Й. Кісель, Н.М. Коркунов, І.В. Космідайло, В.М. Кравчук, О.О. 

Красавчиков, В.В. Мадіссон, Р.А. Майданик, В.К. Мамутов, Д.І. Мейер, А.В. 

Пасічник, О.О. Первомайський, Л.О. Переверзєва, Д.І. Погрібний, О.Л. 

Рассказов, Ю.О. Солов’ян, П.І. Стучка, Е.О. Суханов, І.Т. Тарасов, Ю.О. 

Тихомиров, О.Д. Третьякова, Е.А. Флейшиц, В.Д. Фролов, Є.О. Харитонов, Л.Л. 

Чантурія, Ж.В. Чевичалова, Б.Б. Черепахін, О.А. Черненко, В.Е. Чиркін, Б.В. 

Шуба й інші. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

є першим у вітчизняній юридичній науці комплексним цивільно-правовим 

дослідженням статусу державних акціонерних компаній, у межах якого 

обґрунтовано низку нових наукових положень і розроблено пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства про державні акціонерні компанії. Наукова 

новизна результатів дослідження підтверджується наступним. 

 

Уперше: 

1) обґрунтовано положення про пряме регулювання діяльності державних 

акціонерних компаній державою із застосуванням нормативного порядку 

управління, оскільки держава в особі уповноважених органів бере участь в 

управлінні державними акціонерними компаніями шляхом здійснення 

повноважень акціонера, власника 100 відсотків акцій товариства, тобто вищого 

органу управління. Механізм реалізації корпоративних прав держави, зокрема 
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права на управління компанією, здійснюється через надання вказівок до 

виконання компанією. Проте наявна низка питань, які регулюються нормативно; 

2) визначено, що держава в особі уповноваженого суб’єкта управління має 

право опосередкованого контролю за дочірніми товариствами державних 

акціонерних компаній, заснованими на правах єдиного акціонера материнських 

компаній та власника майна, наданого материнським компаніям у володіння і 

надалі наданому ними дочірнім товариствам. Запропоновано закріпити право 

опосередкованого контролю у чинних нормативно-правових актах, які 

регулюють правовий статус дочірніх товариств, заснованих державними 

акціонерними компаніями, доповнивши легальне формулювання 

«…державних підприємств, установ та організацій, а також господарських 

товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 

відсотків…» словосполученням «…а також інші контрольовані державою 

господарські товариства»; 

3) доведено цивільно-правовий характер юридичної відповідальності 

державних акціонерних компаній на відміну від юридичних осіб публічного 

права, відповідальність яких має публічно-правовий характер; 

4) розроблено концепцію застосування права володіння як речового права 

для закріплення державного майна, що не підлягає приватизації, за державними 

акціонерними компаніями. Запропоновано викласти вказану концепцію у 

спеціальному законі, який регулював би особливості цивільно-правового статусу 

державних акціонерних компаній. 

 

Удосконалено: 

5) формальний критерій поділу юридичних осіб на юридичних осіб публічного 

права та юридичних осіб приватного права, передбачений у ЦК України, який 

запропоновано доповнити із врахуванням мети, цілей діяльності та функцій 

юридичної особи; 
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6) тезу, що державні акціонерні компанії є юридичними особами публічного 

права не лише за легальним критерієм порядку створення, а й за низкою 

доктринальних ознак; 

7) комплекс ознак державної акціонерної компанії, які вирізняють її серед 

інших юридичних осіб публічного права; 

8) тезу щодо комплексності цивільно-правового статусу державних 

акціонерних компаній, його складових елементів та їх змістовного наповнення; 

9) спеціальне регулювання цивільно-правового статусу державних 

акціонерних компаній; 

10) законодавче закріплення поняття «державна акціонерна компанія» з 

урахуванням низки визначальних ознак. Запропоновано авторське визначення, 

яке містить такі ключові ознаки як належність державі 100 відсотків акцій 

компанії, створення у стратегічно важливих галузях економіки, розпорядчий 

порядок, майновою основою виступає державна власність;  

11) тезу щодо необхідності законодавчого закріплення та розмежування в 

межах ЦК України понять «дочірнє товариство», «залежне товариство» і 

«контрольоване товариство» відповідно до кількості акцій, які належать 

материнському товариству. Автором запропоновано визначення цих понять. 

12) положення про неправомірність здійснення материнськими компаніями 

впливу на оперативно-господарську діяльність дочірніх товариств, виявленого 

шляхом здійснення комплексного аналізу норм чинного законодавства та 

матеріалів судової практики. Автором убачається необхідність законодавчого 

закріплення в ЦК України прямої заборони здійснення такого впливу. 

Набули подальшого розвитку: 

13) положення щодо аргументованості використання комплексного 

критерію, а саме: застосування формального критерію з урахуванням повного 

спектра обставин кожного окремого випадку при розмежуванні приватного та 

публічного права; 

14) теорія конвергенції (взаємопроникнення і взаємовпливу) публічного та 

приватного права; 
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Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

відповідають сучасним умовам складно організованої економіки та здатні 

слугувати встановленню оптимального балансу приватних і публічних 

інтересів у цивільних правовідносинах. Положення дисертаційного 

дослідження, враховуючи висновки та пропозиції, можуть бути використані у: 

– правотворчості – для удосконалення положень цивільного 

законодавства, що регулює цивільно-правові відносини, учасниками яких є 

державні акціонерні компанії; 

– науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальших науково-

теоретичних досліджень проблем юридичних осіб публічного права загалом і 

державних акціонерних компанії зокрема; 

– правозастосуванні – з метою уніфікації судової практики, вирішення 

спорів, що виникають між державними акціонерними компаніями й 

уповноваженими суб’єктами управління, органами державної влади; 

– освітньому процесі – під час викладання дисциплін «Цивільне право», 

«Корпоративне право», підготовки методичних рекомендацій, підручників і 

навчальних посібників. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 

пропозиції обговорювалися на міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференціях: «Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної 

науки» (м. Харків, 16-17 вересня 2016), «Національні та міжнародні стандарти 

сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку» (м. Харків, 4-

5 серпня 2017 р.), «Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні 

напрями його вдосконалення» (м. Одеса, 13-14 жовтня 2017 р.), «Проблеми 

правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні» (м. 

Харків, 20-21 жовтня 2017 р.), «Urgent problems of law on the modern stage of 

statehood development» (Lublin, Republic of Poland,October 20-21, 2017). 

Публікації. Основні результати наукового дослідження викладено у п’яти 

наукових статтях, із яких: чотири опубліковано у фахових виданнях України, 
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одна – в зарубіжному науковому виданні, а також у п’яти тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Структура роботи зумовлена метою та завданнями дисертаційного 

дослідження. Дисертація складається з переліку умовних позначень, вступу, 

трьох розділів, які охоплюють вісім підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 211 сторінок, із них 

основний текст – 184 сторінки, список використаних джерел (246 найменувань) 

– 25 сторінок, додатки – 2 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

ДЕРЖАВНИХ АКЦІОНЕРНИХ КОМПАНІЙ 

 

1.1 Передумови створення та існування юридичних осіб 

публічного права 

 

Сучасний правовий простір неможливо уявити за відсутності інституту 

юридичних осіб, адже більшість бізнесових процесів стануть неможливі без 

використання цієї правової конструкції. Сьогодні юридичні особи класифікують 

за різними критеріями та розподіляють на різні групи. 

На думку вчених-правників, інститут юридичної особи як сукупність 

правових норм, що регулюють процес виникнення, функціонування та 

припинення юридичних осіб, сформувався у західноєвропейському праві в 

другій половині ХІХ століття. Становлення і розвиток цього інституту 

відбувалися під впливом почасти римського права (зокрема і школи глосаторів), 

почасти християнської теології, а пізніше – німецької класичної філософії, з 

урахуванням об’єктивно складної економічної та політичної ситуацій[147, с.36]. 

Перші спроби визначення юридичної особи близько до сучасного розуміння 

були зроблені ще за часів Стародавнього Риму. Тогочасні юристи створили 

юридичну особу як форму юридичного мислення і правового життя за рахунок 

суворої логіки, шляхом надання сили емпірії (фактам, що склалися), тобто за 

рахунок втрати певною мірою правом своєї раціональності. Вони виходили з 

того, що будь-які союзні утворення повинні мати елементи цивільної 

правоздатності, майно universitas (єдиний термін був відсутній, тому 

застосовували такі терміни, як «corpus» і «collegium») є майном особливої особи, 

а не окремих членів. Однак ідея юридичної особи не набула великої 

популярності у римських юристів, й іншого виду осіб як суб’єктів приватного 
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права, поряд із фізичними особами, римська науково-юридична систематика 

взагалі не знала[21, с. 118]. 

Перша спроба визначення правового статусу юридичних осіб, як 

стверджують науковці, припадає на середину XIII століття, епоху феодалізму. 

Тоді було визначено, що корпорація – «ціле, самостійне й індивідуальне 

утворення, яке існує саме по собі і не перебуває у будь-якій залежності від 

окремих осіб». Водночас Папа Інокентій IV на Ліонському соборі 1245 року 

зауважив, що корпорація – лише абстрактне поняття, правове найменування, 

фіктивна особа (persona ficta). У ті часи всі корпорації називались терміном 

persona ficta, адже вплив церкви на всі сфери життя тогочасного суспільства був 

надзвичайно великим[21, с. 118]. Так зародилась перша теорія юридичної особи. 

Найбільший її розвиток відображений у працях Фрідріха Карла фон Савіньї, 

одного з найвідоміших представників історичної школи права. Вчений одним із 

перших висловив думку, що юридична особа – це штучно створений за 

допомогою простої фікції суб’єкт права, фактично неіснуюче утворення. Таку 

позицію разом зі Савіньї підтримував і В. Віндштейдт – співавтор Німецького 

цивільного уложення. Вони вважали, що юридична особа – це штучний суб’єкт, 

умовно створений законом лише для приєднання до нього суб’єктивних прав та 

обов’язків, які в дійсності належать його учасникам – фізичним особам – або 

залишаються безсуб’єктними[205, с. 5]. 

Теорія фікції була однією з перших теорій юридичних осіб, однак поряд із 

нею розвивалися й інші теорії, автори яких або розвивали та доповнювали власне 

теорію фікції, або ж, навпаки, критикували і заперечували останню. Так, 

наприклад доцільно зазначити про: теорію «персоніфікованої мети» А. Бринца; 

теорію Р. Ієринга про те, що майном можуть володіти тільки фізичні особи, а 

юридична особа – це засіб існування правових відносин людей, права яких 

захищаються законом (ця теорія стала основою багатьох інших теорій, 

представники яких обґрунтовували право власності на майно юридичної особи її 

засновників (учасників), зазначаючи що це право надається тільки людині, а от 

форма надання може бути і колективною); теорію «розділеного майна 
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корпорації» К. Бартола. На противагу наведеним теоріям розроблялись теорії, 

відповідно до яких юридична особа – реально існуюче утворення, на яке держава 

впливає, але не закликає до життя («органічна теорія» Г. Дернбурга, Ф. 

Регельсберга, О. Гірке та «реалістична теорія» П. Мішу і Р. Салейля). 

Представники «органічної теорії» виходили з того, що реальна воля існує лише 

в людини, а тому вона тільки й може виражати волю юридичної особи, будучи її 

органом, який передає назовні волю колективного суб’єкта. До того ж орган і 

юридична особа – це одне ціле. Такий підхід підтримували та розвивали 

представники реалістичної теорії, які вперше назвали ознаки юридичної особи: 

власну волю та інтерес, які й забезпечували останній можливість самостійно 

виступати як суб’єкт обороту, а держава повинна лише визнати межі тієї 

діяльності, якою може займатись окрема юридична особа[21, с. 120]. 

Російські цивілісти також висунули ряд теорій юридичної особи. Зокрема, 

Є. Трубецькой запропонував «нормативну теорію юридичної особи», 

розвинувши погляди щодо існування організації як реальності[215]. М. 

Коркунов висловлював власні погляди на проблему. Так, учений вважав, що 

юридична особа не є самостійним суб’єктом права, а лише виражає людські 

інтереси, загальні для певної групи осіб – це її мета, дії юридичної особи – дії її 

членів або представників тощо. Таким чином, законодавець визначає однорідні 

інтереси як єдине ціле, а групу осіб – як один цілісний суб’єкт правовідносин, 

тобто юридичну особу[88, с. 134]. 

У радянський період теорії юридичної особи також активно розроблялися: 

теорія «соціальної реальності» Н.Г. Александрова та Д.М. Генкіна; «теорія 

директора» Ю.К. Толстого; особливої популярності набула «теорія колективу» 

А.В. Венедиктова, яку надалі розвивали С.Н. Братусь, В.П. Грибанов та 

О.С. Іоффе. Пізніше питання юридичних осіб досліджували О.О. Красавчиков, 

В.В. Лаптєв, В.А. Рахмілович та інші відомі радянські цивілісти. 

Вивчаючи теорії юридичної особи різних часів, можна погоджуватися з 

ними або ж їх спростовувати, аргументуючи власну позицію сучасними ідеями 

та концепціями, а також економічними і соціальними факторами. Однак варто 
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погодитись із таким твердженням: вирішуючи питання про сутність юридичних 

осіб, вчені визначили цю багатоаспектну та складну категорію як правову форму, 

за допомогою якої в цивільний обіг вводяться різні складні утворення, які 

постійно виникають під впливом економічної та соціальної сфер життя[67, с. 3]. 

Сьогодні юристи наголошують на складності, багатоаспектності та 

безумовній актуальності окресленого питання. У спеціальній літературі 

неодноразово зазначалося про вплив теорій юридичної особи на формування 

сучасного законодавства та правової системи. При цьому найбільш цілісний 

підхід до формування останніх у цій частині забезпечує зважене використання 

раціональних ідей кожної з існуючих теорій. Вибір, на думку вчених, при цьому 

має бути абсолютно усвідомленим і співвідноситися з існуючими економічно-

соціальними умовами[147, с. 46]. 

Так, у науковій літературі пропонуються різні визначення юридичної особи. 

Зокрема, Н.В. Козлова пропонує юридичну особу визначати як штучний суб’єкт 

права, який згідно із законом створюється іншими суб’єктами (засновниками) з 

певною метою та може мати права й обов’язки відповідно до його природи. 

Сучасна конструкція юридичної особи встановлена заради людей і 

призначена служити їх інтересам. Разом із тим права юридичної особи належать 

їй самій, а не фізичним особам, її засновникам або учасникам тощо. Основним 

завданням інституту юридичної особи є створення суб’єкта прав та обов’язків, 

який існує незалежно від зміни його людського субстрату. В такому сенсі, як 

зазначає автор, юридична особа – реальний суб’єкт цивільного права, 

самостійний носій прав та обов’язків. Юридична особа є самостійною, як і 

правоздатний та дієздатний громадянин; майно юридичної особи належить їй 

самій. Природу юридичної особи не слід пояснювати через фікцію як науковий 

прийом, адже об’єктивне право лише встановлює стосовно останніх такий 

правовий режим, який відповідає їх штучній природі. З позиції цивілістичної 

теорії, тут використовується аналогія, тобто використання подібних норм і 

правил для визначення правового статусу різних суб’єктів – фізичних та 

юридичних осіб[84, с. 4]. 
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Отже, у сучасному світі юридичні особи є невід’ємним елементом 

щоденного ділового обігу й одним із суб’єктів цивільних правовідносин. 

Легальне визначення юридичних осіб міститься у ст. 80 ЦК України: 

«Юридичною особою є організація, створена та зареєстрована у встановленому 

законом порядку». В абзаці другому вказаної статті зафіксовано наявність у 

досліджуваних суб’єктів цивільної правоздатності та дієздатності, а також 

можливість бути позивачем і відповідачем у суді[229]. Варто зазначити, що 

наведене легальне визначення досить стисло характеризує досліджувану 

категорію. Натомість у ст. 23 Цивільного кодексу УРСР містилася низка 

визначальних ознак, за якими суб’єкт можна було чітко ідентифікувати. 

Стосовно цього вчені вважають: «…немає підстав вважати, що змінився 

принциповий підхід до визначення ознак юридичної особи»[227, с. 109], адже 

аналіз інших статей глави 7 підрозділу 2 ЦК України й інших нормативно-

правових актів дає змогу дійти висновку, що законодавець визначив ознаки, 

необхідні для наділення учасника цивільних правовідносин статусом юридичної 

особи[19, с. 41]. 

У юридичній літературі запропоновані різні класифікації ознак юридичної 

особи. Зокрема, Д.М. Гєнкін поділяв їх на передумовні та якісні. На думку 

вченого, одні ознаки мають значення передумов визнання організації 

юридичною особою, а інші – значення якостей юридичної особливості 

організацій. Так, організаційна єдність і відокремлене майно – це передумови, 

участь у цивільному обороті від свого імені та самостійна майнова 

відповідальність – якісні ознаки юридичної особливості юридичної особи. 

О.А. Красавчиков поділяє ознаки на матеріальні й правові. До перших він 

відносить внутрішню організаційну єдність і зовнішню автономію, економічну 

єдність і відокремленість майна, керівну та функціональну єдність. Правові 

ознаки, на його думку, це – законність утворення юридичної особи, здатність 

організації від власного імені брати участь у цивільних правовідносинах, нести 

самостійну майнову відповідальність, наявність статуту (положення)[92, с. 39]. 
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Також у літературі наявні пропозиції щодо виділення ознак юридичної 

особи, закріплених законодавчо, й інші; таким чином, можна виділити головні 

ознаки й індивідуалізуючі[232, с. 12-13]. 

Головними (визначальними) ознаками більшість учених називає такі: 

організаційна єдність, майнова відокремленість, участь у цивільному обороті від 

власного імені, здатність нести майнову відповідальність, здатність бути 

позивачем або відповідачем у суді[18, с. 104]. 

Деякі правники серед усіх ознак юридичної особи виділяють основну – 

організаційну єдність. Вона, як вважають дослідники, є найбільш важливою та 

визначальною. Таку позицію справедливо критикує В.Д. Кравчук, на думку 

якого, кожна ознака є важливою і не одна, а всі вони в комплексі визначають 

юридичну особу. Саме в цьому полягає їх значення. Якщо для певних юридичних 

осіб якась окрема ознака не притаманна, вона не може мати значення ознаки. 

Єдність ознак, як зауважує вчений, для всіх видів юридичних осіб є 

обов’язковою. Також В.Д. Кравчук пропонує поділяти ознаки юридичної особи 

на соціальні та правові, оскільки останні мають розкривати складну природу 

досліджуваної категорії. Так, соціальні ознаки, на його думку, це – похідна 

природа юридичної особи, організаційно-правова форма, власне найменування. 

До правових ознак дослідник пропонує відносити такі: майнова відокремленість; 

самостійність у цивільному обороті. Правові ознаки характеризують саме 

правові якості, якими наділена юридична особа, та виникають лише у результаті 

офіційного визнання юридичної особи державою[92, с. 40]. 

Категорія юридичної особи в цивілістиці відома дуже давно, і так само 

давно вони функціонують у щоденному діловому обігу. Різні юридичні особи 

створюються людьми з різною метою та для досягнення різних цілей, у різних 

формах і на основі різних майнових режимів. В юридичній літературі вчені 

пропонують багато різних класифікацій юридичних осіб. Однією з них є поділ 

на юридичних осіб приватного та публічного права відповідно до 

ч. 2 ст. 81 ЦК України. Критерієм поділу законодавець визначив порядок 

створення юридичної особи, однак цивілісти пропонують й інші варіанти. Ця 
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класифікація є важливою для представленого дослідження, оскільки надає 

можливість визначити основоположні ознаки цивільно-правового статусу 

об’єкта дослідження – ДАК. 

Позитивне право – це єдина система, де всі складові пов’язані між собою. У 

правовій доктрині його розділяють, зокрема, на право публічне та право 

приватне. Цей поділ зумовлений різним праворозумінням, систематизаційними 

підходами тощо. Причини дихотомії права – у характері відносин між 

суб’єктами: людиною і людиною, людиною і державою, а також між державами. 

Отже, дуалізм права виходить із розподілу суспільних відносин за критерієм 

їх характеру. Така дихотомія є історичним явищем, яке, напевне, зумовлюється 

самим характером права, в якому наявні всі передумови виникнення 

дихотомії[44, с. 11]. 

Поняття дуалізму (від латинського «dualis» – подвійний) є основою для 

поширеної філософської концепції, що пояснює буття через поєднання духу та 

матерії – двох протилежних начал. Сутність феномену дуалізму в поєднанні 

непоєднуваного. Така концепція виникла в Античній Греції, а пізніше була 

розвинута Р. Декартом, який увів у філософію ідею про дві якісно різні субстанції 

– матеріальну та мислячу[107]. 

Дуже влучним убачається вислів відомого науковця С.С. Алексєєва про те, 

що поділ права на публічне та приватне являє собою «…не просто 

класифікаційний поділ, що дає змогу розподілити юридичні норми та 

правовідносини по найбільш крупних рубриках. Публічне і приватне право – 

якісно різні сфери правового регулювання, два різних … «континенти» або дві 

«юридичні галактики»[10, с. 58]. 

Суть проблеми дуалізму приватного та публічного права полягає у 

співвідношенні приватних і публічних інтересів у системі права й системі 

законодавства. У пошуку оптимального співвідношення приватних і публічних 

інтересів в правовому регулюванні чільне місце посідає одна з найбільш 

популярних правових концепцій – вчення про поділ права на приватне та 
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публічне, яка призводить до дуалізму в правовому регулюванні суспільних 

правовідносин[208]. 

Основа концепції поділу права на приватне та публічне полягає в існуванні 

у системі права норм, покликаних забезпечувати передусім загальнозначущі 

(публічні) інтереси, тобто інтереси суспільства, держави загалом (конституційне, 

адміністративне, фінансове право), і норм, які захищають інтереси приватних 

осіб (цивільне, сімейне, трудове). 

Публічне право пов’язане з публічною владою, носій якого – держава. 

Публічне право є сферою влади та підпорядкування. Приватне право – це сфера 

свободи і приватної ініціативи, воно обслуговує в основному потреби приватних 

осіб (юридичних і фізичних), які не володіють владними повноваженнями та 

виступають як вільні рівноправні власники[103, с. 25]. 

Такий поділ у всіх країнах романо-германської правової сім’ї вважається 

основоположним поділом системи права. Він надає можливість виявити спільні 

і відмінні родові ознаки цих двох найбільших груп правових масивів[103, с. 25]. 

Перші спроби розуміння співвідношення права та закону, їх відділення одне 

від одного, їхнє співвідношення з суспільством, особою та державою можна 

віднайти у працях давньогрецьких філософів. Так, Платон (у роботі «Закони») 

розумів державу як найбільш прийнятну форму об’єднання людей. Ключовий 

момент полягає у тому, що передусім це – специфічна форма поєднання 

приватних і публічних інтересів, основою яких є окреслена автором дихотомія 

взагалі[77, с. 59]. Подібної думки про розрізнення двох сфер людського буття 

притримувався й Аристотель, який виділяв два типи справедливості: одна – зі 

сфери цивільно-правових угод відповідно до приватного права, а друга – зі сфери 

розподілу загальних благ, що регулюється публічним правом. «Поняття 

справедливості безпосередньо пов’язане з уявленням про державу, оскільки 

право, що слугує критерієм справедливості, є регулюючою нормою політичного 

спілкування»[77, с. 122]. Земля, на думку Аристотеля поділяється на дві частини: 

одна – у загальному користуванні (державна), друга – у приватному.  
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Дослідження розподілу права на приватне та публічне здійснювали й 

римські юристи. Класичним вченням вважається думка Ульпіана, який першим 

визначив критерій розподілу права на приватне та публічне як критерій інтересу. 

В Римській імперії поступово відбувається формування чіткого уявлення права 

як єдиної системи приватного та публічного права[209, с. 8-15].  

Професор К.О. Неволін, вивчаючи історію розвитку права, звертає увагу на 

різке протистояння приватного та публічного начал у Римській імперії. Автор 

побудову античного суспільства убачає як боротьбу трьох елементів: особи, 

держави, релігії. Він стверджує про протиставлення приватних і публічних 

інтересів у системі права взагалі[116, с. 273-275]. 

Із часом така система зазнала критики через її невизначеність. Варто 

наголосити на тезі Р.А. Майданика (хоча свого часу І.О. Покровський вказував 

на таку проблему й, очевидно, наразі вона залишається актуальною) про те, що 

римську концепцію дихотомії приватного та публічного права навіть сучасні 

вчені зазвичай помилково тлумачать у розумінні класифікації норм римського 

права на норми публічного (jus publicum) і приватного (jus privatum) права і саме 

з нього традиційно виводять теорію, згідно з якою поділ норм права на публічні 

та приватні здійснюється за критерієм інтересу, що захищається нормою – 

суспільного і приватного[103, с. 25]. Таке тлумачення, як пише вчений, дещо 

спрощує реальний стан речей. У Дигестах Юстиніана йдеться про поділ не 

власне права, а його вивчення (не галузі права, а галузі науки, різні точки зору, 

підходи вчених). 

Так, серед багатьох спроб виправити таку конструкцію або ж надати їй 

більш визначених форм привертає увагу позиція німецького вченого Карла фон 

Савіньї. Він запропонував розрізняти правовідносини не лише за критерієм 

інтересу, а за їх цілями: одні правовідносини мають ціллю потреби окремої 

людини, а інші – групи людей і регулювання їх життя в єдності. Наведену 

позицію пізніше підтримував і відомий учений ХІХ ст. Ф. Шталь [209, с. 8-15]. 

Розмежування юридичних відносин за суб’єктами, що є їх ціллю, пізніше 

розвинув Р. Ієринг. Однак він поділив юридичні відносини за суб’єктами цілі на 
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три класи: дестинатарієм слугує або окрема особа, або суспільство, або держава. 

Автор наголошує, що це розмежування не є основою права, навпаки, кожен 

окремий інститут може мати дестинатарієм один визначений суб’єкт [209, с. 4]. 

Початок дослідженням проблеми приватного та публічного в українській 

юриспруденції було покладено, на думку сучасних учених, працею професора 

В.Т. Золотницького «Природне право» («Скорочене природне право, вибране з 

різних авторів для користі російського суспільства») 1764 року[13, с. 35]. 

Погляди вченого стали основою для подальших досліджень, адже він здійснив 

ототожнення приватного права з природним і визначив його межі (майнові, 

сімейні, зобов’язальні відносини). Публічне право, на думку професора, 

ґрунтується на суспільному договорі підданих та їх правителя і полягає у 

діяльності держави з прийняття законів, проходженні державної служби та 

захисту державою суспільства від іноземних вторгнень. Таким чином, критерієм 

поділу приватних і публічних відносин визначали мету їх здійснення. 

Викладений підхід був характерний для всієї правової літератури початку 

ХІХ століття (наприклад, праці Х.Ф. Рейнгарда, Г. Терлаїча)[13, с. 36]. 

В Україні професор В.Г. Кукольник був першим, хто визначив різницю між 

публічним і приватним правом, виходячи із суб’єктного складу відносин: у 

публічних відносинах обов’язковим учасником є держава, а у приватних беруть 

участь тільки приватні особи. Вчений також розглядав відносини особистого 

статусу особи як приватні. Натомість П.Д. Лодій наголошує на необхідності 

розподілу особистого статусу особи на приватний і публічний та їх регулювання 

різними підсистемами права[13, с. 50-51]. 

Російські правники періоду царської Росії також досліджували окреслене 

питання. Одні з них пропонували розуміти основою розмежування права на 

приватне та публічне критерій економічного значення: економічні, майнові 

інтереси та інтереси, які не мають економічного значення (Д.І. Мейер, 

К.Д. Кавелін). Інші відстоювали позицію, згідно з якою основа розмежування 

полягає в тому, що приватне право є правом розподілу (П.П. Цитович)[209, с. 4]. 
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Варто зазначити, що такі спроби віднайти основу для розрізнення приватного та 

публічного через розрізнення змісту правовідносин виявилися невдалими. 

Відомий учений-правник Г.Ф. Шершеневич здійснив ґрунтовний аналіз 

підходів до розподілу права на приватне та публічне[240]. Вчений визначає 

думки щодо взагалі можливості та доцільності розподілу права на приватне і 

публічне. Зокрема, він зазначає, що Л. Дюгі заперечував проти різкого та чіткого 

розмежування права на приватне й публічне, а Дж. Остін не вважав його 

потрібним зовсім, Єллінек під критерієм розумів спосіб дії суб’єкта права, 

Л.І. Петражицький – функції приватного і публічного права та системи їх 

правової мотивації, К.Д. Кавелін – в іншій композиції актів і норм. 

Г.Ф. Шершеневич підсумував: у всіх підходах розмежування публічного та 

приватного права проводиться або через порядок їх захисту – формальний 

фактор, або через зміст відносин, які регулюються – матеріальний фактор. Автор 

акцентує увагу на їх взаємопроникаючих властивостях, оскільки в праві 

виражаються саме суспільні інтереси, а держава може бути лише учасником 

цивільно-правових відносин. 

У Російській Імперії дихотомія права історично не була виражена так 

яскраво, як в інших державах, через сильний вплив звичаєвого, так званого 

общинного права. Лише у ХІХ столітті до цього питання увага стає більш 

пильною, зважаючи на активний інтерес громадськості до ідей 

конституціоналізму та введення нової системи законів. 

Н.М. Коркунов змістовно описав розвиток ідей приватного та публічного 

права в Росії[88]. На думку вченого, юристи Стародавнього Риму вирізняли 

право приватне та публічне за критерієм інтересу, що охороняється, виділяючи 

інтереси приватні та загальні. Проте вказаний розподіл уже давно більшість 

правників визнала неправильним, оскільки така ідея є невизначеною та не 

досягає мети: розмежувати й визначити різні галузі права. Відтак, не можна 

протиставляти інтереси приватні та загальні. Інтереси існують лише в окремих 

людей, а держава не є реальним елементом існування. Загальний інтерес – це 

власне форма сукупності приватних, індивідуальних інтересів. Таким чином (і 
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це, безумовно, правильно), все право створено заради інтересів окремих осіб, 

людей. Проте правова охорона надається лише тим інтересам окремих осіб, які 

мають більш-менш загальне значення чи є загальними для певної групи[87, с. 

190-223]. 

Така критика матеріального критерію розмежування приватного та 

публічного права конструктивна і слушна з огляду на відносність та 

невизначеність, а точніше через те, що воно не визначає точно, які інтереси є 

загальними, а які – приватними. Адже, як правильно зазначила О.В. Гончарук, 

неможливо визнати цариною публічного права «більш» загальні інтереси, а 

«менш» загальні – приватного права[44, с. 19]. 

П.І. Стучка у праці «Вступ до цивільного права» також вивчав окреслене 

питання. Учений дослідив погляди юристів-попередників і своїх сучасників. 

На його думку, буржуазні теорії здебільшого виявляли дихотомію формально в 

формі або змісті самого права. П.І. Стучка допускав збереження поділу права на 

галузі, як це склалося в буржуазному суспільстві, та виділяв цивільне, 

кримінальне і державне право як самостійні галузі, а фінансове та процесуальне 

(судочинне) називав «виділеними» з державного[199, с. 564, с. 575-582]. 

На початку ХХ століття в постреволюційному Радянському Союзі погляди 

вчених кардинально змінились, їхні думки різнилися. Так, закон часто 

сприймався одними радянськими вченими цього періоду як явище, властиве 

лише досоціалістичному суспільству, тимчасове на тлі зростаючого державного 

планування і регулювання[44, с. 26]. Інші вчені притримувалися поглядів на 

право аналогічно до дії технічних пристроїв у виробництві (наприклад, 

А.І. Елістратов)[209, с. 14]. 

Соціалістичне право з часом було визнане особливим історичним типом 

права й це значно полегшило розуміння тогочасних підходів до розуміння різних 

правових проблем. Приміром, дослідження А.А. Плотніекса надають досить 

вичерпні відповіді щодо розвитку радянського права вказаного періоду[127]. 

У післявоєнний період популярності набули думки про неприпустимість 

рецепції римського права, а конкретно –концепції поділу права на приватне та 
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публічне. Такі думки багатьох тогочасних юристів ґрунтувалися на властивості 

соціалізму (теоретичній властивості) гармонійно поєднувати особисті та 

суспільні інтереси, заснованій на абсолютному пануванні суспільної 

соціалістичної власності[76, с. 217]. Розвиваючи наведену теорію, радянські 

вчені О.С. Іоффе та М.Д. Шаргородський стверджували про неминучість процесу 

відмирання цивільного права та права як механізму регулювання взагалі 

внаслідок переходу від соціалізму до комунізму. 

Болгарський вчений Т.Живанович писав, що відмова радянського права від 

поділу на приватне та публічне виникла з помилкового тлумачення відомого 

ленінського положення «…ми нічого «приватного» не визнаємо, для нас все в 

галузі господарювання є публічно-правовим, а не приватним», адже вона 

(відмова) не відповідає характеру радянського права». Аргументом до своєї тези 

вчений наводить твердження про те, що хоча держава і втручається у приватно-

правові відносини, вони все ж таки залишаються приватно-правовими, оскільки 

їх суб’єктом є приватна особа. Т.Живанович звернув увагу, що С.А. Голунський 

і М.С. Строгович допустили методологічну помилку, застосовуючи для поділу 

права на приватне та публічне різні критерії. 

Такий підхід до радянського права зазнав критики від учених О.С. Іоффе та 

М.Д. Шаргородського в праці «Вопросы теории права»: акцент зроблено на тому, 

що в радянському цивільному праві всі відносини (громадян між собою, 

державних організацій між собою та відносини державних організацій із 

громадянами) регулюються за допомогою одного і того ж методу. І саме 

відсутність у радянському праві поділу на приватне та публічне уможливлює 

таке регулювання[44, с. 28]. 

Загалом, аналізуючи проблему поділу права на приватне і публічне в 

радянські часи, доцільно зазначити про три основні концепції такого поділу. 

Перша концепція полягала у визнанні наявності дихотомії права в 

соціалістичному суспільстві як властивості права романо-германської правової 

сім’ї. Наведену концепцію з невеликими уточненнями підтримували 

Я.А. Берман, Є.Б. Пашуканіс, Ф.Д. Корнілов, С.А. Енгель, І.Г. Наумов, 
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М.М. Агарков[15, с. 94, с. 97-98;122, с. 28-30;89;245;115;4]. Зокрема, Я.А. Берман 

наголошував на двох типах правового регулювання – публічно-правовому та 

приватноправовому. Публічно-правове регулювання полягало у встановленні 

«складної системи вищих і нижчих, підпорядкованих і супідрядних органів з 

планомірним приписом їм предмета і напряму в діяльності»[15, с. 94, с. 97-98]. 

Прихильники другої концепції вважали абсолютно неможливим 

застосування дихотомії права на приватне та публічне навіть до буржуазного 

права у період імперіалізму, а вже про соціалістичне радянське право годі й 

казати[56, с. 52]. Варто звернути увагу на зауваження сучасних учених про 

правильність власне позиції, але помилковість її основи. Так, О.В. Гончарук 

вказує, що сам по собі правильний висновок про неможливість застосування до 

радянського права поділу на приватне і публічне був зроблений не на основі 

пізнання специфічних закономірностей пролетарського права, а за допомогою 

розуміння права власності як соціальної функції[44, с. 32]. 

Що ж до третьої концепції, відповідно до якої радянському праву з його 

специфічною системою протиставляється система буржуазного права із 

характерним для нього поділом права на приватне та публічне, то сучасні вчені 

пояснюють її тим, що це, власне, – трактування ленінського лозунгу про 

відсутність всього приватного у сфері господарства. Прихильниками такої точки 

зору були П.І. Стучка та М.А. Рейснер. Загалом їхні погляди різнилися, але вони 

мали однакову думку щодо заперечення поділу права на приватне та публічне як 

основи побудови системи радянського права[44, с. 32]. 

Багато років учені дискутували стосовно питання необхідності поділу права 

на приватне та публічне. Сучасні науковці здебільшого вважають поділ права на 

приватне й публічне ключовим і необхідним для сьогоднішнього правового 

простору, однак актуальним у науці залишається питання про критерій такого 

поділу. 

У різні часи вчені пропонували різноманітні підходи до визначення 

критерію поділу права на приватне та публічне. Сучасні тенденції теж різняться, 

їх можна звести до трьох основних – інтересу, методу та предмета, що надає, 
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відповідно, можливість розділити всі доктринальні концепції також на три групи 

залежно від застосованого до класифікації правової матерії критерію. 

Окремі цивілісти виділяють вісім теорій поділу права на приватне та 

публічне: 1) матеріальна (або теорія інтересу); 2) формальна теорія; 3) предметна 

(теорія майнових відносин); 4) суб’єктна теорія; 5) предметно-суб’єктна теорія; 

6) теорія методу правового регулювання; 7) телеологічна теорія; 8) суб’єктно-

телеологічна теорія[103, с. 27]. 

У кожній галузі права наявні стійкі конструкції, стан і розробка яких – 

показник її досконалості, рівня розвитку. Зокрема, для публічного права 

основними юридичними конструкціями, як зазначає А.О. Дутко, є конструкція 

владних правовідносин, конструкції актів правозастосування, конструкції 

процесуальних форм, конструкції складів відповідних правопорушень, 

конструкція охоронних правовідносин[65, с. 27]. 

Очевидно, за критерій поділу законодавець обирає порядок створення 

юридичної особи. Однак у науці часто порушується питання про актуальність 

такого критерію розподілу учасників цивільного обороту. Так, погляди 

науковців розділились на дві основні групи: прихильники «матеріального 

критерію» та прихильники «формального критерію», також виокремлюють 

формально-матеріальний критерій[78, с. 100,103]. 

Під матеріальним критерієм, на думку прихильників цієї теорії, варто 

розуміти інтереси кола осіб, які передбачають певні норми. Згідно з цим 

підходом до публічного права належать норми, що виражають інтереси держави, 

інтереси всіх і кожного, а не конкретно взятих фізичних осіб. Натомість приватне 

право передбачає вираження інтересів окремого суб’єкта. 

Сучасні дослідники характеризують публічні інтереси як складне 

поліструктурне явище, основа якого – загальні соціальні потреби. Важливий 

аспект полягає у тому, що публічні інтереси не є тотожними державним, 

суспільним, груповим інтересам і розмежовуються з ними за сукупністю ознак. 

Водночас кожен із вказаних видів інтересів може набувати ознак і характеру 

публічних[93, с. 63-64]. 
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Досить часто науковці наголошують, і з цим варто погодитись, що такий 

поділ інтересів може зміщуватись, не завжди їх можна чітко розмежувати, вони 

можуть перероджуватись. Пов’язано це зі швидким темпом соціально-

політичного життя в країні, проведенням відповідного реформування у різних 

сферах правового регулювання[78, с. 100]. 

Під формальним критерієм потрібно розуміти специфіку методів, які 

застосовуються у правовому регулюванні. Характерним для приватного права є 

диспозитивний метод, натомість у публічному праві використовується метод 

імперативу, владного припису. 

І.О. Покровський ще на початку ХХ століття дуже чітко та повно 

аргументував формальний критерій. Цей підхід класика правової науки є 

слушним. Так, учений розкриває суть формального критерію як «прийоми 

правового регулювання». Він зазначає, що не може існувати жодної сфери 

суспільного життя, яка не була б урегульована прийомами приватного або ж 

публічного права, тобто обидва прийоми правового регулювання теоретично 

можуть бути застосовані до будь-якої сфери суспільних відносин. Який саме 

прийом необхідно застосовувати у певному випадку в конкретному історичному 

суспільстві залежить від усієї сукупності життєвих умов. Прийоми і приватного, 

і публічного права мають як переваги, так і недоліки, тож повинні 

застосовуватись із урахуванням останніх та об’єктивних обставин 

суспільства[133, с. 42-44]. 

Прихильником формального критерію був і Б.Б. Черепахін, який вважав, що 

критерій інтересу не відображає суті розмежування в даному питанні, оскільки 

найбільшою цінністю в державі є людина, а правове регулювання, власне, і 

створене для задоволення саме інтересів людини. Автор наголошує, що 

специфіка кожної окремої життєвої ситуації, яка підлягає регулюванню, впливає 

на вибір прийомів регулювання. Тож правильнішою є думка прихильників 

об’єднання матеріального та формального критеріїв, хоча помилковими 

убачаються намагання використовувати обидва критерії одночасно, адже кожен 

із них абсолютно самостійний[235, с. 111]. 
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Законодавець за критерій поділу обирає порядок створення юридичної 

особи. На нашу думку, застосований у ЦК України принцип поділу юридичних 

осіб не є повним і потребує доповнення на предмет урахування не лише порядку 

створення юридичної особи, а й мети, цілей її діяльності, специфіки здійснення 

такої діяльності. 

Деякі автори наголошують на органічному зв’язку між правовою природою 

представлених окремою галуззю інтересів і наявних у цій галузі методів 

регулювання, що, власне, створює матеріально-формальний критерій 

класифікації[179, с. 103].  

Отже, розвиток теорії поділу права на приватне та публічне, як уже 

зазначалося, був тривалим і мінливим. Учені різних епох і різних країн 

стверджували й обґрунтовували обов’язковість дихотомії права, інші ж, навпаки, 

відстоювали її непотрібність. У свою чергу, сучасні вчені дедалі частіше 

зазначають про взаємний і нерозривний зв’язок приватного та публічного права, 

їх взаємопроникнення. 

Погляди сучасних вчених на питання співвідношення приватного і 

публічного права, як уже йшлося, гнучкіші від поглядів їхніх попередників. 

Сьогодні здебільшого точаться дискусії стосовно дуалізму права1. Адже вчені 

різних країн звертають увагу на дедалі більше проникнення приватного права в 

публічне і навпаки. Так, послідовні прихильники розподілу права на приватне та 

публічне стверджують, що подібна диференціація є досить гнучкою, щоби 

вважатися фокусною і виявлятися у багатьох формах[2, с. 221,236-237]. Вона 

утворює основу ідеології «правління права», що протистоїть необмеженій 

дискреції та агресивному характеру диктаторської держави, – зазначає Ф. 

Мейтленд. Так, на думку вчених, приватне право покликане гарантувати захист 

прав, а публічне виконує функцію соціального контролю[44, с. 105]. 

А. Тей та Ю. Каменка вказують на наявність процесів взаємопроникнення 

приватних і публічних правових начал у сучасному «постіндустріальному 

                                                           
1 (від лат. dualis - подвійний) – філософське вчення, створене на противагу монізму, основою якого є 

рівноправність матеріального та духовного начал (фізичного та психічного, тіла та душі)[221,130]  
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суспільстві». Вчені наголошують, що концепція підлеглості держави й органів 

державної влади спеціальній системі права сформувала основу для поділу права 

на приватне та публічне. Також автори вважають неприйнятним розглядати 

державу як абсолютну сутність поза приватним правом[1, с. 82]. До того ж 

сучасні дослідження англійського права свідчать про жорсткий розподіл 

приватного та публічного права як данину традиції, оскільки на практиці часто 

застосовуються норми приватного права до органів державної влади. Однак таке 

застосування приватноправових норм є власне модифікацією приватного 

права[44, с. 94]. 

Убачається, що необхідним є здоровий баланс норм приватного та 

публічного права у регулюванні відносин, які виникають на межі приватного і 

публічного права. Не може бути відхилена жодна з концепцій (ані приватне 

право, ані публічне). Нині доцільним є аналіз досвіду попередників і на його 

основі формування ідеального для нашої держави співвідношення приватного та 

публічного. Із часом таке співвідношення може й буде змінюватись залежно від 

розвитку суспільства, еволюції суспільних відносин. Адже право – це відповідь 

на суспільні відносини, воно створене й діє через них і заради них. 

На підтвердження власної концепції щодо пошуку оптимального балансу 

саме для нашої держави та нашого суспільства доцільно навести слова відомого 

юриста-науковця, професора Ю.О. Тихомирова: «…В умовах зміни і 

розширення меж правового регулювання дедалі більшої уваги потребують такі 

елементи права і компаративістики, як правовий менталітет і правова культура, 

юридичні традиції, правова та неправова поведінка, практика 

правозастосування…». На думку вченого, такий широкий спектр аналізу дасть 

змогу подолати надмірний потяг до вивчення «юридико-текстових» 

відмінностей і збігів та поглибити аналіз механізму правового регулювання[208, 

с. 2]. Також він наголошує, що проявом зростаючої ролі права як 

загальновизнаного регулятора в суспільстві слугує збагачення традиційної 

концепції публічного та приватного права, коли обсяг першого наповнюється 

більш широким змістом і тісно контактує з міжнародним публічним правом, 
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коли визнання дихотомії права стає характерним для ряду країн загального та 

мусульманського права, коли акти Ради Європи та Європейського Союзу 

(зокрема, Європейський кодекс соціального забезпечення) стимулюють розвиток 

соціального права як нової підсистеми права[208, с. 5]. 

Уже було зазначено, що право являє собою складне, багатоаспектне, 

поліструктурне явище, яке регулює суспільні відносини в державі та впливає на 

них через усі свої складові елементи. Взаємодія елементів права має 

діалектичний характер, тож можна виділити її два напрями: конвергенцію 

(«зближення») та дивергенцію («віддалення»)[214, с. 166]. 

У науковій літературі виділяють два принципи конвергенції: 

компліментарності та когерентності. Так, принцип компліментарності правових 

систем означає техніко-юридичну відповідність механізму дії права структур 

двох або більше правових систем, завдяки якій можливе утворення між ними 

прямих державно-правових зв’язків і взаємодії[213, с. 39-41]. Принцип 

когерентності полягає у подібності (незначній різниці) регулювання однотипних 

правовідносин. На підставі досягнутої спільності між правовими системами 

можливі загальне встановлення, зміна та припинення правовідносин[212, с. 39]. 

Сучасні вчені відмічають яскраві процеси конвергенції в різних сферах і 

напрямах правового регулювання сучасних європейських країн[221, с. 13-

18;178;83;26]. 

Новітні тенденції розвитку європейського права не призводять до зникнення 

поділу на приватне та публічне, а навпаки, сприяють процесу їх 

взаємопроникнення, конвергенції приватноправових і публічно-правових сфер і 

методів правового регулювання[64, с. 49].  

В.В. Лазарєв, будучи прибічником теорії конвергенції приватного та 

публічного права, виділяє такі її прояви: урахування у публічному праві вимог 

природного приватного права; ґрунтування приватного права на публічному в 

частині захисту від порушень; перехрещування сфер регулювання, переміщення 

об’єктів із галузі публічно-правового регулювання у галузь приватного, і 

навпаки; запозичення методів правового регулювання[96, с. 118]. 
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Європейська теорія та практика демонструють той факт, що галузі 

публічного права за сучасних умов збагачуються положеннями і принципами, 

які мають договірну природу. Гуманізація публічної сфери, сервісна 

спрямованість державних функцій, поглиблення гарантій прав і свобод людини 

призводять до широкого використання публічних послуг, адміністративних 

договорів, податкових зобов’язань тощо[64, с. 158].  

Незалежно від волі законодавця процеси взаємодії та взаємопроникнення 

відбуваються і в Україні. Враховуючи цю обставину правовий статус багатьох 

суб’єктів правовідносин, характер їх взаємин постійно змінюється, потребує 

перегляду та відповідних змін[33, с. 56-59]. 

Провівши комплексний аналіз учень українських авторів ХІХ – початку ХХ 

століття, О.А. Банчук наголошує на вирішенні проблеми приватного та 

публічного через теорію єдності системи права, де приватне й публічне право 

розглядаються не як відокремлені системи, між якими проведено чітку межу, а 

як сукупність суспільних відносин, що постійно переходять із однієї якості в 

іншу та об’єднані в єдину систему нормативного регулювання. 

Так, учений пропонує під час розмежування враховувати комплекс 

зазначених нижче критеріїв. 

Відмінність суб’єктів відносин. Для публічних відносин необхідною є 

особа, яка бере в них участь для здійснення владних повноважень. Для 

приватних – участь осіб, які реалізують у цих відносинах лише свою цивільну 

правоздатність. 

Розрізнення правового становища учасників відносин (теорія юридичної 

централізації та децентралізації). Для публічних відносин властиве 

підпорядкування одного суб’єкта другому, який наділений владними 

повноваженнями і має право визначати для підпорядкованих осіб порядок і 

підстави для реалізації їхніх прав (повноважень) і виконання обов’язків. 

Натомість у приватноправових відносинах, як правило, немає підпорядкування 

одного учасника другому. 
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Відмінність у методі регулювання правовідносин (теорія юридичної 

централізації та децентралізації). У публічно-правових відносинах учасники 

можуть діяти лише у випадках і в спосіб, визначені законом. Це імперативний 

метод. Приватноправові відносини засновані на диспозитивності: їх учасники 

можуть діяти за власною ініціативою та у вибраний ними спосіб, що не 

суперечить закону. 

Відмінний характер правового захисту прав (формальна теорія). 

Особливості процесуальних правовідносин формуються, виходячи зі змісту 

матеріальних публічних або приватних правовідносин. Приватні відносини, для 

яких характерна рівність їх учасників, підлягають розгляду в суді на засадах 

безсторонності та повної реалізації змагальності й диспозитивності. Публічні 

правовідносини (кримінальні й адміністративні) через те, що обов’язковою є 

підпорядкованість приватних осіб волі владних суб’єктів, реалізованій у 

публічних повноваженнях, мають розглядатися судом з огляду на всебічний 

захист прав фактично слабшої сторони у відносинах (приватної особи)[13, с. 185-

186]. 

Убачається, що під час розмежування приватного та публічного права 

доцільно застосовувати комплексний критерій. Однак варто зазначити, що це в 

жодному випадку не означає застосування і матеріального, і формального 

критеріїв. Комплексність означає використання формального критерію, але з 

урахуванням повного спектра обставин кожного окремого випадку. Як зазначав 

класик юридичної науки І.О. Покровський, «…у кожний окремий момент межа 

між приватним і публічним не передбачає різкої демаркаційної лінії»[133, с. 83].  

Отже, питання розмежування приватного та публічного права цікавить 

науковців від часів Стародавнього Риму й донині, а історії відомий широкий 

спектр варіантів: від абсолютного розмежування приватного та публічного права 

до заперечення такого поділу. Через багато століть це питання лише набуває 

актуальності з кожною вагомою історичною та політичною зміною, адже від 

місця, де буде проведено червону лінію між приватним і публічним правом 

залежить становище багатьох суб’єктів, характер і регулювання їх взаємин. 
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Сучасні вчені зазначають про взаємопроникнення та взаємовплив 

приватного й публічного права як основні сучасні концепції, що сформувалися у 

результаті загальносвітових тенденцій до глобалізації та універсифікації. 

Однозначною залишається необхідність врахування всього спектра обставин під 

час визначення межі між приватним і публічним, а також пошуку оптимального 

балансу для конкретної ситуації. 

У юридичній літературі (на противагу викладеному) наявна думка про те, 

що поділ юридичних осіб на юридичні особи публічного права та юридичні 

особи приватного права, з точки зору цивільно-правових наслідків, не має 

практичного значення, оскільки, з погляду цивільно-правової характеристики 

юридичної особи як суб’єкта майнових прав та обов’язків, визначення його 

публічним або приватним не має значення. Стосовно цього О.В. Венедиктов 

писав, що коли буржуазні кодекси встановлюють ті чи інші положення про 

юридичні особи публічного права, вони розглядають їх як учасників цивільного 

обороту, тобто як носіїв цивільної правоздатності. Інакше кажучи, розглядають 

юридичних осіб публічного права як юридичних осіб саме цивільного права. З 

такою тезою можна частково погодитися лише за умови, якщо розглядати 

досліджувану категорію як явище винятково цивільного права. Проте сучасні 

правники наголошують на комплексності поняття юридичних осіб публічного 

права та пропонують розглядати їх як загальноправове явище. У такому разі 

наведений поділ чітко вказує на ознаки, що відрізняють юридичних осіб 

приватного та публічного права[43, с. 132].  

Для того, щоби визначити правову природу та характер категорії юридичної 

особи публічного права (далі в тексті дисертаційної роботи 

використовуватиметься абревіатура– ЮОПП) доцільно розглянути доробок 

вчених від часів Стародавнього Риму. Так, римське приватне право виділяло три 

види юридичних утворень: держава, громади й близькі до них громадські 

об’єднання та установи[184, с. 154]. Отже, римське приватне право включало 

публічні утворення у цивільний оборот. Це означає, що цивільно-правовий 

статус тодішніх ЮОПП регламентувався нормами приватного права. З цього 
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випливає висновок про те, що римське приватне право розглядало публічні 

утворення (державу, громади й установи) як суб’єктів приватноправових 

відносин. Таким чином, у розумінні сучасного цивільного права України ці 

суб’єкти фактично були ЮОПП[42, с. 33]. 

Чільне місце проблема дослідження ЮОПП займала і на теренах нашої 

держави. Дореволюційне українське цивільне право в середині XIX століття, 

коли у правознавстві наявні були переконання про єдність держави з особою 

імператора (такий стан речей мав місце до прийняття в 1864 році Статуту 

цивільного судочинства), особливості цивільно-правового статусу держави та її 

утворень не були чітко врегульовані нормами цивільного права. Прийняття 

Статуту цивільного судочинства стало переломним етапом у розвитку 

цивільного законодавства в контексті правового статусу ЮОПП. Незважаючи на 

те, що у вказаному Статуті не було закріплено безпосередньо норм прямої дії 

стосовно держави, фактично державне майно залучалося в цивільний оборот, 

тобто передбачалася можливість державних органів здійснювати певні 

правочини з метою забезпечення здійснення основної діяльності. У зв’язку з тим, 

що спеціальних норм, які регламентували цивільно-правові відносини скарбниці 

(держави та її утворень), було небагато, на державу поширилося цивільне право, 

загальне для всіх. Отже, очевидно, в ті часи цивільне право передбачало загальні 

правила функціонування і публічно-правових утворень, і приватноправових 

утворень у цивільному обороті[181, с. 131]. 

Важливим кроком у дослідженні категорії ЮОПП стала постановка питання 

про можливість віднесення органів держави до ЮОПП. Д.І. Мейер відмічав, що 

«присутні місця» також є юридичними особами[109, с. 312]. Як констатував 

Г.Ф. Шершеневич, від держави як ЮОПП відокремлюється низка самостійних 

суб’єктів: державних відомств тощо[241, с. 120]. Отже, категорія ЮОПП має 

давню історію, хоча власне поняття «ЮОПП» сформульовано у правознавстві 

порівняно нещодавно. 

Деякі вчені наголошували на тому, що відносини, у яких беруть участь 

державні утворення, завжди публічні. Тому держава за жодних умов не може 
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бути учасником цивільних правовідносин. Подібні твердження наявні й нині в 

колі фахівців із конституційного й адміністративного права. Прибічники такої 

концепції наголошують на публічній природі державних утворень і 

стверджують, що їх правовий статус має визначатися у межах галузей 

публічного права. 

У вітчизняній фаховій літературі поняття «ЮОПП» одним із перших 

використав Г.Ф. Шершеневич, який зазначав, що на першому місці серед ЮОПП 

знаходиться держава – казна[241, с. 122]. У наукових колах і сьогодні точаться 

дискусії про те, чи варто відносити державу до ЮОПП через її особливий статус. 

Прихильники віднесення держави до ЮОПП (насамперед це – фахівці в галузі 

цивільного права) наголошують на тому, що учасниками цивільних 

правовідносин є лише фізичні та юридичні особи; оскільки держава – не фізична 

особа й за суттєвими ознаками належить до юридичних осіб. Відстоюється думка 

про те, що державі притаманні всі ознаки юридичної особи. Натомість 

прихильники виключення держави з кола учасників цивільних правовідносин 

апелюють до думки, що держава є найбільшим публічним утворенням, яке має 

низку специфічних ознак, не властивих юридичним особам. Убачається, що 

державу доцільно розглядати як своєрідний механізм, який діє через відповідні 

державні органи, установи й організації. Зазначені суб’єкти створені на 

виконання функцій держави, однак не можуть не брати участі в цивільному 

обороті, оскільки наявні ситуації, у яких державні органи, установи й організації 

вступають у цивільно-правові відносини (наприклад, у випадку закупівлі 

канцелярського приладдя виникають відносини продавець – покупець). Тож 

доцільним є вивчення публічних утворень із позиції як приватного права, так і 

публічного права. Наша позиція обумовлена подвійною природою держави та її 

утворень: з одного боку, їм властиве публічне походження, а з другого боку, вони 

включені у цивільний оборот[42, с. 33-34]. 

О.Л. Рассказов зауважує, що дослідження вчених-юристів про ЮОПП як 

форми участі публічних утворень у приватноправовій діяльності втратили 

актуальність за часів радянської доби. У цей історичний період з огляду на 
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монополію держави на власність та інші особливості радянського державного 

ладу по-новому було поставлене питання про особливості правосуб’єктності 

держави та її утворень[181, с. 140]. А.В. Венедиктов стверджував, що в 

«буржуазному» законодавстві ЮОПП розглядалися лише як учасники 

цивільного обороту[25, с. 636]. 

Найбільш детально в той час ЮОПП описав М.І. Кулагін. На думку вченого, 

у добу імперіалізму в буржуазних країнах поряд із юридичними особами 

приватного права з’являються ЮОПП та «змішані» юридичні особи, правове 

становище та діяльність яких регулюються як приватним, так і публічним 

правом. Серед ЮОПП автор виділяв буржуазну державу, штати та землі в 

федераціях, публічні утворення як господарюючі суб’єкти й органи управління 

[95, с. 35]. 

Наприкінці 80-их – у 90-ті роки XX століття розуміння ЮОПП докорінно 

змінилося. Реформи 90-их років XX століття сприяли виникненню питань про 

участь публічних утворень у господарських і цивільних відносинах.  

Сьогодні актуальною є проблема не тільки доцільності виділення ЮОПП, а 

і її визначення, з точки зору правильності термінології правознавства: 

«юридична особа публічного права» чи «публічна юридична особа». Наприклад, 

Л.Л. Чантурія вважає, що словосполучення «ЮОПП» викликає деякі 

непорозуміння, оскільки категорія юридичної особи характерна лише для 

приватного права[231, с. 39]. Варто погодитися з викладеною думкою. На наш 

погляд, саме через суперечність терміна «ЮОПП» він є незвичним для 

публічних галузей права, які не оперують таким цивільно-правовим поняттям і 

не можуть включити його до своєї термінології, по-перше, через усталену 

практику, що склалася в понятійному апараті, по-друге, через неповне 

дослідження власне явища ЮОПП. Тому пропонуємо не поширювати термін 

«ЮОПП» на публічні галузі права, для яких не характерний навіть більш 

загальний термін «юридична особа». Публічні утворення мають бути предметом 

вивчення адміністративного, конституційного права в тому контексті, в якому 

вони вивчалися, а «ЮОПП» – це термін цивільного права, який було введено 
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Цивільним кодексом України та який досі не знайшов більш широкого 

законодавчого застосування: найбільш ґрунтовно він застосовується у межах 

доктрини цивільного права[42, с. 33-34]. 

Українські правники вивчали питання участі суб’єктів публічного права у 

приватних відносинах. Зокрема, Л.В. Винар проаналізував окремі аспекти участі 

у цивільних відносинах ЮОПП. Правовий статус таких різновидів державних 

організацій, як військові частини – учасники цивільних відносин, досліджував 

В.Й. Кісель. Окрім того, вивченню цивільного статусу окремих видів суб’єктів 

публічного права були присвячені роботи О.О. Первомайського (територіальні 

громади) та В.І. Ямкового (казна)[28;82;123;247]. 

Для повноти розуміння вважаємо доречним розглянути визначення статусу 

ЮОПП у зарубіжних державах. Учені пропонують в літературі різні точки зору 

на аналіз зарубіжної практики, а саме: європейської. 

С.Н. Грудницька на основі аналізу доктрини та практики 

західноєвропейських країн виводить низку ознак, характерних ЮОПП. Так, це – 

організація яка: має статус юридичної особи; створюється публічно-правовим 

актом; наділена владними повноваженнями; як правило, є спеціалізованою, 

тобто має мету, що вказана у публічно-правовому акті предметом її 

діяльності[57, с. 98]. 

Інші вчені вказують на відсутність єдності в сучасних доктрині та 

законодавстві різних країн (передусім континентального права) у поглядах на 

поняття та систему ЮОПП. Це зумовлено особливостями історичного розвитку 

та сформованими на основі цього досвіду положеннями доктрини і 

законодавства різних країн. Р.А. Майданик зауважує, що в європейській 

юридичній науці термін «ЮОПП» застосовується досить часто, причому 

переважно адміністративістами, а сфера його застосування є предметом 

наукових дискусій. У законодавстві країн Західної Європи ЮОПП зазвичай 

визнають державу, публічно-правові установи та фонди публічного права, а 

також приватні підприємства з отриманими (делегованими) повноваженнями. 
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При цьому кожна країна має власну унікальну систему ЮОПП з 

притаманними їй особливостями їх різновидів. У ФРН такими ЮОПП 

визнаються державні установи, корпорації публічного права, самостійні майнові 

організації публічного права, фонди публічного права. Відповідно до 

законодавства Нідерландів статус ЮОПП мають держави, провінції, 

муніципалітети, управління з нагляду за греблями, а також всі органи, яким 

відповідно до Конституції надано відповідні повноваження. Термін «ЮОПП» 

наявний і в законодавстві інших країн: Греції, Бразилії, Кіпру. Характерно, що 

подібний до європейського підхід стосовно розширення кола юридичних осіб 

прослідковується і в країнах англо-американського права. Зокрема, у США 

ЮОПП є держава, державні (муніципальні) органи, державні департаменти, 

незалежні агентства тощо[102, с. 57]. 

Цікавою у цьому контексті вбачається європейська практика на рівні 

Європейського Союзу (далі – ЄС). Так, у Конституції ЄС зазначено про деякі 

«інститути ЄС», наприклад, Європейський банк виконує певні управлінські та 

регулюючі функції в сфері кредитно-грошового обігу (ст. ст. 1–30). У Франції 

ЮОПП вважаються «територіальні колективи» (це – власне департаменти, 

комуни, різні установи, створені державою та муніципальним управлінням). 

Очевидно, правовий статус держави та державних утворень регулюється 

здебільшого нормами публічного права[237, с. 22-24]. 

У Литві та Естонії статус ЮОПП визначається відповідними спеціальними 

законами. Так, згідно із Законом про публічні установи Литовської Республіки 

ЮОПП визначається публічна юридична особа з обмеженою цивільною 

відповідальністю, яка не має на меті отримання прибутку та ціллю якої є 

забезпечення суспільних інтересів у сфері освіти, науки та культури, охорони 

здоров’я, охорони природи, розвитку спорту, надання соціальної та юридичної 

допомоги, а також іншої суспільно корисної діяльності[118]. 

У Грузії питання ЮОПП вирішено законодавцем досить чітко: у ст. 1509 

Цивільного кодексу Грузії передбачено перелік юридичних осіб, які є ЮОПП. 

Зокрема, це: держава; місцеве самоврядування; юридичні особи, засновані 
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державою на основі закону чи адміністративного акта, які не сформовані в 

організаційно-правових формах, передбачених Цивільним кодексом чи Законом 

Грузії «Про підприємців»; створені на основі законодавства та для досягнення 

публічних цілей недержавні організації (політичні партії, релігійні організації 

тощо)[48]. Наведений перелік доповнює Закон Грузії «Про юридичних осіб 

публічного права» від 28 травня 1999 року, в якому передбачено одразу два 

критерії ідентифікації суб’єктів: особливий порядок утворення та публічні цілі й 

мету юридичної особи, які не можуть бути досягнуті безпосередньо через 

реалізацію компетенції органів державної влади. Також у цьому нормативно-

правовому акті міститься згадка про те, що ЮОПП відповідно до грузинського 

законодавства може здійснювати комерційну діяльність, але тільки у формі 

неосновної, побічної діяльності[175]. Порівняно з українським варіантом, де 

відсутній спеціальний закон, а кожен окремий випадок регулюється по-різному, 

залежно від політично-бізнесового клімату, грузинський – значно вдаліший. 

Такий шлях врегулювання статусу ЮОПП значно зменшує кількість проблемних 

моментів, пов’язаних із їх функціонуванням. 

Не можна оминути увагою позицію російських цивілістів, хоча й не 

погоджуємося з нею. У Цивільному кодексі Російської Федерації категорії 

юридичних осіб публічного права не міститься. Хоча у проекті Концепції 

розвитку законодавства про юридичні особи визнається, що існують пропозиції 

(та навіть є відповідні законопроекти) про особливий статус ЮОПП. Але автори 

проекту Концепції доходять висновку про те, що такий вид юридичних осіб 

властивий деяким країнам Західної Європи, де це склалося історично, і немає 

необхідності вводити його до російського законодавства. Хоча у Концепції 

визнається певна користь вказаної категорії, з точки зору упорядкування 

регламентації участі у цивільних правовідносинах публічно-правових утворень. 

Аргументи вчених проти існування юридичних осіб публічного права 

зводяться до викладених нижче позицій. 

1. Введення такої категорії може призвести до обмеження відповідальності 

публічно-правових утворень у цивільних правовідносинах, оскільки зміст 
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конструкції юридичної особи полягає у зменшенні ризику для учасника 

цивільного обороту. 

2. Оскільки юридична особа є цивільно-правовою категорією, то, 

відповідно, лише цивільне право, яке регулює приватноправові відносини, може 

визначати види юридичних осіб. 

3. Вважається, що навіть державні юридичні особи мають створюватися 

згідно із правилами цивільного права, вони є рівноправними учасниками 

приватноправових відносин і немає необхідності введення спеціального поняття 

юридичної особи публічного права. 

4. Словосполучення «юридична особа» характерне тільки для приватного 

права[74, с. 306]. 

Отже, правову конструкцію ЮОПП використовують майже у всьому світі, 

але суб’єкти, наділені правовим статусом ЮОПП, відрізняються відповідно до 

норм законодавства держави, в якій вони діють. Так, згідно з нормами ст. 81 ЦК 

України основоположною ознакою ЮОПП є порядок створення, а саме: 

створення розпорядчим актом Президента України, органу державної влади чи 

органу місцевого самоврядування. Ця ознака визначальна, адже безпосередньо 

вказана у законодавстві, однак вчені виокремлюють цілу низку ознак ЮОПП.  

Вище було розглянуто ситуацію щодо категорії ЮОПП у різних країнах. 

Дійсно, вона набула широкого вжитку у багатьох країнах, де її розвиток 

історично відбувався синхронно розвитку суспільних і цивільно-правових 

відносин, натомість на пострадянському просторі все ще де-не-де зберігається 

слід від несправедливої заборони «усього приватного». Категорія «ЮОПП» – 

зручний інструмент участі держави у цивільних відносинах. Досліджувана 

категорія жодним чином не суперечить основним ідеям цивільного права, 

навпаки, створює комфортні умови для розвитку економіки та бізнесу, зокрема і 

з державним елементом.  

Сучасні вчені різних країн звертають увагу на необхідність розробки закону 

про ЮОПП у країнах, де його не прийнято. Так, на думку дослідників, порядок 

створення, правовий статус і правовий режим діяльності таких суб’єктів, як 
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показує досвід ряду держав пострадянського простору, мають бути визначені у 

спеціальному законодавстві, що об’єктивує питання легітимізації конструкції 

юридичних осіб публічного права[249].  

В.Є. Чиркин зазначає, що в останні десятиріччя поняття «юридична особа» 

вийшло за межі цивільного права. Це словосполучення з’явилося в актах 

конституційного й адміністративного права, що вже само по собі надає йому 

міждисциплінарного характеру. Все це, на думку автора, вимагає з нових позицій 

поглянути на загальне поняття «юридична особа» та її різновиди[236, с. 61-67]. 

На думку частини російських науковців, переважно спеціалістів у галузі 

публічного права, інститут юридичної особи та форма юридичної особи, що ним 

визначається, мають міжгалузеве значення і повинні реформуватися в цьому 

напрямі. Так, критикуючи цивілістичний, тобто «односторонній» підхід до 

визначення поняття юридичної особи, деякі автори доходять висновку, що 

необхідно створити інше загальне поняття «юридична особа»[239, с. 680]. 

У літературі наявні різні погляди на ознаки, властиві юридичним особам 

публічного права. Вчені пропонують цілу низку таких ознак (як-от: спеціальний 

порядок утворення, публічно-правова природа утворення, відмінні від 

юридичної особи приватного права цілі й інтереси, тісний зв’язок із публічною 

владою, відмінний суб’єктний і матеріальний склади, особливості управління, в 

основі відповідальності – не приватноправовий, а публічно-правовий характер 

тощо)[237]. Натомість у ЦК України міститься лише одна ключова ознака: 

розпорядчий порядок створення ЮОПП. Таким чином, перелік суб’єктів, що є 

ЮОПП, широкий. Зокрема, це: державні та комунальні органи, установи й 

організації, державні та комунальні підприємства, публічно-правові утворення зі 

статусом юридичної особи. Варто зауважити, що в законодавстві не міститься 

вказівки на організаційно-правову форму, в якій може бути створено ЮОПП.  

Особливу групу суб’єктів утворюють суб’єкти державного сектору 

економіки, адже створюються на основі державної власності (або державна 

частка перевищує п’ятдесят відсотків у статутному фонді), як правило, у 

розпорядчому порядку. Тобто суб’єкти цієї групи створюються уповноваженими 
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органами державної влади на основі державного майна з метою отримання 

прибутку в результаті здійснення господарської діяльності у певній сфері 

економіки. Суб’єкти такої групи створюються в організаційно-правових формах 

підприємств і господарських товариств, а саме: ДАК / НАК, товариства з 

обмеженою відповідальністю (частка держави перевищує 50 відсотків 

статутного фонду), державні підприємства тощо. 

Для всебічного й об’єктивного дослідження категорії «юридична особа 

публічного права» потрібно проаналізувати практику Європейського суду з прав 

людини (далі – ЄСПЛ). Так, ЄСПЛ розуміє зв’язок юридичної особи публічного 

права (а саме: державної компанії) по-іншому. Зокрема, у п. 44 рішення в справі 

«Михайленки та інші проти України» визначено, що Державна будівельна 

компанія «Атомспецбуд» мала інституційну й операційну залежність від 

держави. Обставини справи полягають у наступному. Позивачі в період із 1997 

року по 2001 рік подавали позови проти колишнього працедавця державного 

підприємства «Атомспецбуд», що здійснювало будівельні роботи в Чорнобилі, 

до місцевих судів про виплату заборгованості по зарплаті. Місцеві суди позови 

задовольнили та присудили виплатити відповідні суми, а також компенсації за 

затримку у виплатах. Позивачі отримали лише незначну частку присуджених їм 

сум. 

Міністерство палива та енергетики України у 1999 році поінформувало 

одного з позивачів про те, що затримка виплати заборгованості із зарплати 

спричинена складною економічною ситуацією підприємства-боржника з огляду 

на несплату компанії боргів третіми сторонами, а також те, що така ситуація 

потребує вирішення на державному рівні. У 2001 році вказане Міністерство 

знову повідомило позивача, що, незважаючи на його намагання, економічна 

ситуація у компанії не змінилась. Найбільшим дебітором «Атомспецбуд» було 

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи. Також позивача поінформували, що 

керівництво «Атомспецбуд» звернулось до Міністерства з заявою про 

доцільність подальшого існування компанії. 
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Наприкінці 2001 року частина позивачів порушила у Печерському 

районному суді міста Києва провадження проти Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Міністерства палива та енергетики України і Міністерства 

юстиції України щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, 

спричиненої невиконанням судових рішень, винесених на їх користь. Заявникам 

про це було відмовлено. 

Спільним листом від 31 жовтня 2002 року заявники повідомили Кабінет 

Міністрів України, що вони подали заяви до ЄСПЛ та запропонували укласти 

мирову угоду на умовах повного виконання їхніх рішень і виплати компенсацій 

кожному у визначеному розмірі. 

Уповноважений у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних 

свобод людини повідомив заявників, що укладення мирової угоди може 

розпочатись тільки після прийняття Судом ухвали про прийнятність, а також про 

велику кількість виконавчих листів щодо компанії-боржника. Виконання рішень 

шляхом реалізації майна боржника потребувало спеціального дозволу 

Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи з огляду на місцезнаходження майна у 

Чорнобильській зоні та його радіоактивне забруднення. Дозволу не було надано. 

У 2002 році відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики 

України було створено ліквідаційну комісію й компанію-боржника ліквідовано. 

Надалі державна виконавча служба закрила виконавчі провадження, всі 

виконавчі листи були направлені до ліквідаційної комісії як вимоги кредиторів. 

Ліквідаційна процедура поки що не завершена. 

Згідно з нормами національного законодавства, а саме: ст. ст. 32, 33, 38, 81, 

96, 167, 176 ЦК України, а також Закону України «Про підприємства в Україні» 

від 27 березня 1991 року (втратив чинність) державні підприємства мають 

інституціональну незалежність від держави; держава не відповідає за 

зобов’язаннями юридичних осіб, утворених державою, а юридичні особи не 

відповідають за зобов’язаннями держави, державних органів. Тому рішення, 
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винесені на користь заявників, не можуть бути виконані за рахунок державного 

бюджету. 

Заявники (позивачі) обґрунтували свої вимоги тим, що компанія була 

державним казенним підприємством і працювала за державним замовленням; 

робота, яку виконувала остання, у повному обсязі не була оплачена відповідним 

міністерством, що і призвело до появи заборгованостей компанії. Далі 

зазначалося таке. Відповідно до норм національного законодавства власник 

відповідальний за заборгованості юридичної особи, якщо у останньої не вистачає 

коштів для виконання зобов’язань. 

Ключовим питанням ЄСПЛ визначив наявність відповідальності держави за 

борги державного підприємства, яке є окремою юридичною особою, і чи може 

бути вона визнана відповідальною за категоричну відмову виплачувати кошти 

заявникам. 

ЄСПЛ вказав: компанія «Атомспецбуд» не мала достатньої інституційної та 

операційної незалежності від держави, щоби звільнити державу від 

відповідальності за Конвенцією; не доведено, чи були сплачені державні 

заборгованості перед компанією повністю або частково, що доводить 

відповідальність держави за забезпечення боргів компанії; компанія-боржник 

функціонувала у високорегульованій галузі атомної енергетики та здійснювала 

свою діяльність у Чорнобильській зоні відчуження, яка знаходиться під 

особливим контролем держави (уряду) з огляду на міркування про захист 

навколишнього середовища та суспільного здоров’я, тож цей контроль 

поширювався і на умови роботи компанії; державою було заборонено здійснення 

відчуження майна з огляду на його можливе забруднення, а також управління 

компанією було передано Міністерству енергетики у 1998 році. З огляду на це 

ЄСПЛ вважає, що наведені факти встановлюють публічну природу компанії-

боржника, незважаючи на формальну класифікацію його за національним 

законодавством. Таким чином, ЄСПЛ дійшов висновку, що за вказаних обставин 

держава є відповідальною за заборгованість компанії «Атомспецбуд» перед 
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заявниками, незважаючи на той факт, що вона була окремою юридичною 

особою[186]. 

Аналогічний підхід застосовано ЄСПЛ ще у низці справ, а саме: «Шафранов 

проти Російської Федерації» заява № 24766/04 від 25 вересня 2008 року; 

«Кацапор проти Сербії» (заяви №№ 2269/06; 3041/06; 3042/06; 3043/06; 3045/06; 

3046/06) від 15 січня 2008 року[187;185]. 

Відтак, ЄСПЛ визначає критерієм належності юридичної особи до ЮОПП 

критерій інституційної залежності, тобто ЮОПП є суб’єктом, який, незважаючи 

на організаційно-правову форму юридичної особи та характерну для неї 

самостійність, створюється на базі державного майна та знаходиться у 

залежності від держави (в особі уповноважених органів управління), яка 

проявляється шляхом впливу на управління суб’єктом. 

Отже, ЮОПП є широкою категорією, до якої належать різні за природою 

суб’єкти: державні та комунальні установи, організації, основна мета яких – 

виконання публічних функцій, а також юридичні особи, які створюються 

державою з метою отримання прибутку. Критеріями для визначення суб’єкта 

господарювання ЮОПП є розпорядчий порядок створення, а також майнова та 

інституційна залежність від держави.  

Таким чином, суб’єкти державного сектора економіки, а саме ДАК / НАК – 

це юридичні особи публічного права, оскільки створюються у розпорядчому 

порядку на основі державного майна та перебувають в інституційній залежності 

від держави. 

 

 

1.2 Правовий статус державних акціонерних компаній як юридичних 

осіб публічного права 

 

Щодня, щохвилини у всьому цивілізованому світі відбувається незліченна 

кількість правовідносин за участю юридичних і фізичних осіб. Категорія, що 
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характеризує кожного суб’єкта, можливість та особливості його вступу в ті чи 

інші правовідносини – це правовий статус (далі – ПС). 

Категорія «ПС» охоплює різні аспекти правового становища суб’єкта права 

у системі соціальних зв’язків, а його змістовне наповнення визначається 

приватноправовою або публічно-правовою природою врегульованих правом 

суспільних відносин[64, с. 155]. 

Загалом термін «статус» у перекладі (з лат. мови) означає становище, стан 

будь-кого. Перші згадки про статус можна віднайти ще у працях давньоримських 

учених. За допомогою цього терміна римські юристи сформулювали категорії, 

що відображали окремі аспекти правового становища людини: стан свободи – 

status libertatus, стан громадянства – status civitatus, сімейний стан – status 

familiae[64, с. 114].  

За радянських часів вчені приділяли достатньо уваги теорії «ПС». Так, варто 

назвати імена таких відомих науковців, як С.С. Алексєєв, В.Я. Бойцов, С.М. 

Братусь, М.В. Вітрук, М.І. Матузов, В.В. Малько, А.В. Міцкевич, 

Ц.А. Ямпольська й інших. Серед сучасних дослідників, які зверталися до 

питання про ПС юридичних осіб, потрібно відмітити, зокрема, Л.В. Винара, 

Б.М. Дроніва, Ю.В. Кареву, А.В. Панчишина, А.М. Шульгу. Однак ані тоді, ані 

тепер у поглядах вчених немає єдності щодо розуміння природи ПС і його 

структури. 

Вчені погоджуються із тезою, що «система прав і обов’язків – це серцевина, 

центр правової сфери», а далі думки розходяться[104, с. 50-54]. Так, 

Н.М. Оніщенко пропонує визначати ПС як систему законодавчо встановлених і 

гарантованих державою прав, свобод та законних інтересів і обов’язків суб’єкта 

суспільних відносин[207, с. 98]. О.Ф. Скакун повну структуру досліджуваної 

категорії бачить як систему прав, обов’язків, свобод і відповідальності 

суб’єкта[192, с. 412]. Ю.П. Битяк вважає необхідними елементами ПС суб’єкта 

гарантії та відповідальність за невиконання обов’язків [17, с. 32]. А.М. Шульга 

зазначає, що гарантії реалізації прав, свобод та обов’язків громадянина 

доповнюють його ПС, «…роблять його реальним, а не фіктивним»[244, с. 64]. 
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У юридичній літературі також вміщено пропозиції виділяти такий елемент 

ПС, як «законний інтерес, що не охоплюється змістом суб’єктивних прав і 

обов’язків»[30, с. 11]. Наведена позиція досить спірна, оскільки, як 

аргументовано зазначає О.А. Лукашева, у цьому контексті інтерес, що не 

охоплюється змістом суб’єктивних прав та обов’язків, варто розглядати як 

категорію доправову або ж позаправову[64, с. 120]. 

Деякі вчені виділяють також норми права, що визначають права й обов’язки 

суб’єкта, як окремий елемент ПС[120]. На нашу думку, норми права не можна 

відносити до елементів ПС, оскільки останні лише фіксують його, а не є його 

складовими. Однак це питання стосується співвідношення позитивної норми та 

суб’єктивного права.  

Загалом ПС, як визначає Ю.В. Карева, є теоретичною конструкцією, що 

поєднує нормативні характеристики, теоретичні уявлення та реальну практику 

реалізації правових установлень[81, с. 20]. 

Досліджувана категорія універсальна, багатоаспектна та комплексна, має 

чітку стабільну структуру, встановлює характер і принципи взаємодії суб’єктів 

суспільних відносин між собою, а також шляхом визначення прав, обов’язків і 

гарантій їх реалізації, визначає місце суб’єкта у системі правовідносин[120, с. 

97]. 

Сучасні дослідники наголошують, що потрібно розрізняти нормативно 

закріплений «ідеальний статус» і реальне становище особи в суспільстві[64, с. 

116]. На нашу думку, наведена теза є слушною, оскільки потрібно зважати на 

періодичні зміни та деформації так званого реального статусу, позаяк суб’єкт 

постійно вступає у різні правовідносини, які, в свою чергу, перебувають у 

безперервному розвитку. 

Офіційно встановлений статус певного суб’єкта, як вважає Б.М. Дронів, є 

результатом попереднього розвитку суспільства та водночас відправним 

пунктом його подальшого удосконалення. Будучи, по суті, статичним 

компонентом правової системи, статус впливає і на її динаміку[64, с. 116-117]. 
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Із наведеною тезою можна погодитись лише частково. Абсолютно 

статичним назвати ПС суб’єкта не можна, оскільки останній відображає, як уже 

зазначалось, положення суб’єкта в суспільстві, тобто є передумовами 

правовідносин, а останні перебувають у постійному розвитку. Також побічно 

варто пригадати про процеси конвергенції у приватному та публічному праві, 

процеси інтеграції та гармонізації національного законодавства й законодавства 

ЄС і деяких інших держав, що сприяє змінам у законодавстві України та 

відповідним змінам у правових статусах суб’єктів. 

Учені поділяють ПС на такі види: загальний, спеціальний, галузевий, 

індивідуальний. Прихильниками цієї концепції є, зокрема, І.М. Погрєбной, А.М. 

Шульга та В.С. Пряников[130, с. 34;243,20;176, с. 319]. Загалом зміст ПС 

залежить від сфери його реалізації. 

ПС різняться відповідно до цілей і мети суб’єкта, тобто кола правовідносин, 

що є необхідними для досягнення мети діяльності. Ще В.В. Медіссон зазначав: 

«Обсяг і межі прав та обов’язків визначаються тим інтересом, який особи 

покликані захищати – суспільним чи особово-корпоративним. У цьому й полягає 

відмінність публічного права від приватного»[100, с. 78]. Так, у публічному праві 

(на відміну від приватного) відносини побудовані на засадах пропорційності, а 

правовий статус ґрунтується на суспільно-державній ієрархії[64, с. 118]. 

Б.М. Дронів серед структурних елементів ПС суб’єкта приватного права 

називає: правосуб’єктність, суб’єктивні права, свободи та законні інтереси, 

юридичні обов’язки, гарантії реалізації прав та обов’язків, юридичну 

відповідальність. Правовий статус держави, на думку дослідника, складається із 

суверенітету, суверенних прав та обов’язків і відповідальності держави перед 

фізичними та юридичними особами. До правового статусу органів влади та 

посадових осіб автор відносить компетенцію, яка складається з предмета відання 

і владних повноважень, прав та обов’язків, юридичних обмежень, гарантій та 

юридичної відповідальності. 

Складність дослідження змісту елементів ПС суб’єктів приватного та 

публічного права полягає у тому, що всі вони беруть участь у правовідносинах 
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не лише в межах своєї підсистеми (публічне чи приватне право). Межі розмиті й 

не відповідають реальному стану правового життя у суспільстві. Так, ПС 

суб’єктів мають відкритий характер, періодично розширюються, наповнюються 

більш характерним для «протилежної підсистеми права» змістом; дедалі частіше 

спостерігається взаємне проникнення їх окремих елементів[64, с. 128-129,155]. 

У сучасних умовах ринкової економіки держава (через органи влади, 

державні підприємства, установи, організації тощо) постійно вступає у цивільно-

правові відносини, що передбачено ст. 167 ЦК України. Тут виникає ціла низка 

теоретичних і практичних запитань щодо ПС суб’єктів, які вступають у такі 

відносини. У ст. 82 ЦК України передбачено можливість ЮОПП вступати у 

цивільні правовідносини на загальних засадах, якщо інше не передбачено 

законом[229]. Наведена норма є абсолютно необхідною для ефективного 

функціонування ЮОПП, досягнення мети та виконання покладених на останніх 

завдань. Однак ЦК України містить небагато вказівок щодо поняття, ознак і 

статусу ЮОПП. Так, відповідно до ст. 81 ЦК України юридична особа 

публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування.  

Законодавець включив у ЦК України фактично дві статті, присвячені 

ЮОПП, однак науковці (В.І. Борисова, І.М. Кучеренко, Н.С. Кузнєцова й інші) 

все-таки намагаються визначити особливості ЮОПП та їх відмінності від 

юридичних осіб права приватного.  

У спеціальній літературі наявні різні точки зору щодо ознак, які визначають 

ЮОПП. Приміром, С.В. Виноградов пропонує такий перелік їхніх ознак.  

1. «Незабезпечувальна» функція основної діяльності (участь в обороті – 

головна публічна функція ЮОПП). 

2. Наявність владних повноважень, необхідність яких прямо пропорційна 

функціям. 

3. Відокремленість від державного апарату (виведені з системи органів 

державної влади). 
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4. Відокремленість від державного бюджету (передача майна у власність 

ЮОПП, що забезпечує певну свободу у прийнятті рішень). 

5. Створення ЮОПП на основі закону (виняток – позабюджетні фонди). 

6. Обмеження інвестування тимчасово вільних коштів. 

7. Заборона звернення стягнення на певні категорії майна. 

8. Здійснення певних видів діяльності без ліцензії чи спеціального дозволу, 

який необхідний для інших учасників цивільного обороту. 

9. Незастосування до ЮОПП звичайних порядків ліквідації та банкрутства. 

10. Особливий статус посадових осіб таких організацій. 

11. Посилений контроль з боку органів державної влади. 

Сформувавши занадто широкий, на наше переконання, перелік ознак, автор 

наголошує на тому, що суб’єкт може бути визначений як ЮОПП тільки за умови 

наявності комплексу з усіх названих ознак, адже окремі з них характерні і для 

інших суб’єктів також. Таким чином, відповідно до наведеного переліку ознак 

зовсім небагато організацій може бути віднесено до ЮОПП[131, с. 186-187].  

В.Є. Чиркин комплексно та різнобічно досліджував ЮОПП. Так, учений, 

порівнюючи досліджувані суб’єкти з юридичними особами приватного права, до 

найбільш загальних ознак поняття ЮОПП відносить такі:  

1) ЮОПП – це завжди не приватноправове, а публічно-правове утворення;  

2) ЮОПП має інше (порівняно з юридичною особою приватного права) 

соціальне призначення;  

3) юридичні особи приватного та ЮОПП мають різні інтереси;  

4) ЮОПП завжди пов’язана з публічною владою;  

5) специфічні способи утворення ЮОПП;  

6) ЮОПП має інший суб’єктний, матеріальний склад;  

7) ЮОПП має власну систему органів, не притаманну юридичним особам 

приватного права2;  

                                                           
2 Потрібно уточнити, що будь-яка юридична особа має власну систему органів. У даному разі слід розуміти 

систему органів ЮОПП, яка відмінна від системи органів юридичної особи приватного права. 
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8) ЮОПП мають певну автономію у своїй діяльності, оскільки вплив 

держави регулюється положеннями чинного законодавства;  

9) відповідальність ЮОПП у своїй основі має не приватноправовий, а 

публічно-правовий характер[237, с. 76-94]. 

Натомість Р.Б. Сабодаш пропонує власний підхід до поняття ЮОПП, 

виокремлюючи такі ознакам:  

1) ЮОПП створюється розпорядчим актом Президента України, органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування;  

2) метою створення ЮОПП є задоволення або інтересів держави, або 

конкретної територіальної громади, або виконання завдань, покладених на 

публічний орган, що прийняв рішення про створення ЮОПП;  

3) особа перебуває в інституційній та організаційній залежності від держави 

Україна, її органів та / або АРК, чи їх органів та / або органів місцевого 

самоврядування.  

Отже, відповідно до перелічених ознак ЮОПП є такі: 

1) державні та комунальні підприємства;  

2) державні та комунальні установи;  

3) публічно-правові утворення зі статусом юридичної особи;  

4) інші юридичні особи, які перебувають в інституційній та організаційній 

залежності від будь-якого публічно-правового утворення та / або ЮОПП[192, с. 

125]. Такий перелік ЮОПП убачається дещо невизначеним і неповним: по-

перше, у ньому відсутні державні й муніципальні органи; по-друге, він 

відкритий, тобто містить ознаки утворень, які є, по суті, ЮОПП, але не містить 

їхніх організаційних форм, тобто є занадто широким[42, с. 33-34]. 

Варто зауважити, що на діяльність тих ЮОПП, які мають правовий статус 

публічного органу, поширюється дія принципу, відповідно до якого ці особи 

зобов’язані діяти на підставі, в межах повноважень, що передбачаються 

Конституцією та законами України[86], тобто, як зауважує О.С. Іванов, їм 

дозволено лише те, що прямо передбачено у законі[79, с. 305]. Проте стосовно 
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суб’єктів господарювання, які за своєю суттю є ЮОПП, названий принцип не 

застосовується.  

Особливість правового статусу ЮОПП можна пояснити тим, що він 

регламентується комплексно: положеннями норм і приватного, і публічного 

права. Так, згідно з правилами господарського права договір, укладений 

учасниками господарських відносин із порушенням спеціальної 

правосуб’єктності, може бути на вимогу однієї зі сторін або відповідного органу 

державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині (п. 1 ст. 207 

Господарського кодексу України (далі – ГК України)). У положеннях 

бюджетного законодавства нікчемними визнаються будь-які зобов’язання, взяті 

фізичними та юридичними особами за кошти Державного бюджету України без 

відповідних бюджетних асигнувань або ж з перевищенням повноважень, 

встановлених законом (п. 6 ст. 48 Бюджетного кодексу України)[42, с. 35-36]. 

Таким чином, необхідно зазначати про те, що ЮОПП різняться за своїми 

організаційно-правовими формами, метою, цілями та завдання, структурною 

побудовою тощо. Тож основними критеріями для визначення суб’єкта ЮОПП є 

розпорядчий порядок створення та інституційна залежність від держави.  

Представлена дисертація присвячена вивченню особливостей цивільно-

правового статусу ДАК / НАК, тож далі будуть розглянуті особливості цивільно-

правового статусу ДАК порівняно з іншими суб’єктами господарювання 

(особливості правового статусу органів державної влади, муніципального 

управління, установ тощо не будуть розглянуті). 

Проаналізувавши теорії та підходи вчених щодо правової природи та 

правового статусу ЮОПП, пропонується виокремити ознаки, характерні для 

ЮОПП, які є суб’єктами господарювання – ДАК: 

− ЮОПП створюються особливим шляхом: не в порядку установчого 

договору тощо, а у розпорядчому порядку;  

− ЮОПП завжди створюються і діють на основі певного нормативно-

правового акта; 
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− ЮОПП цільовим призначенням мають реалізацію суспільних інтересів, 

зокрема, створюються у стратегічних галузях економіки, для забезпечення 

національної безпеки; 

− ЮОПП перебувають в інституційній залежності від держави (в особі 

уповноважених суб’єктів управління), однак мають автономію стосовно 

господарської діяльності; 

− майно ЮОПП використовується не лише для отримання прибутку, іншої 

господарської діяльності, а насамперед для реалізації поставлених цілей і 

завдань; 

− відповідальність ЮОПП у своїй основі має приватний, а не публічно-

правовий характер (на відміну від ЮОПП у формі органів державно влади, 

установ, організацій тощо). 

Найпершою особливістю цивільно-правового статусу ДАК як ЮОПП є його 

комплексність: він регулюється положеннями норм і приватного, і публічного 

права[42, с. 35]. 

Як уже зазначалося, можна виділити загальні елементи категорії «правовий 

статус»: права, обов’язки, гарантії реалізації останніх і відповідальність. 

Змістовне наповнення вказаних елементів залежить від специфіки суб’єкта, ПС 

якого розглядається. 

Отже, елементами, що утворюють цивільно-правовий статус ДАК як 

ЮОПП, є такі.  

1. Права й обов’язки ЮОПП. Слід звернути увагу, що у суб’єкта публічного 

права, на нашу думку, права й обов’язки варто розглядати як єдиний елемент, 

оскільки такий суб’єкт має право та одночасно зобов’язаний діяти певним чином 

(аналогічно зі службовими особами). Свого часу П.І. Люблінський наголошував, 

що у приватному праві, яке відає розмежуванням інтересів, права й обов’язки 

протиставляються один одному більш різко, ніж у публічному праві, що 

орієнтоване на «загальне благо»[99, с. 257]. 

2. Гарантії реалізації прав та обов’язків. Гарантії – це сукупність заходів 

юридичного, матеріально-фінансового, організаційного, морально-
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психологічного характеру, які створюють сприятливі умови для реалізації 

завдань і функцій посадовими особами. Таке визначення «гарантій» 

пропонується у юридичній літературі[64, с. 127]. На нашу думку, гарантіями 

реалізації завдань ЮОПП слід вважати особливий майновий режим, передбачену 

нормативно-правовими актами відповідну цілям і завданням компетенцію 

посадових осіб ЮОПП, порядок управління тощо. 

3. Правосуб’єктність. Кожна ЮОПП при створенні наділяється визначеним 

обсягом правоздатності відповідно до мети, цілей і завдань, які перед нею 

ставляться. Однак, вступаючи у цивільно-правові відносини, така юридична 

особа набуває загальну правоздатність в обсязі, що не суперечить її природі. Тож 

маємо загальну правосуб’єктність. 

У юридичній літературі наявні думки про змішаність ПС ЮОПП загалом і 

пропозиції доповнити його «правомочністю». Ця категорія, на думку авторів, має 

приватноправовий характер і повною мірою характеризує цивільно-правовий 

аспект ПС ЮОПП. Так, керуючись правомочностями, суб’єкт виступає на рівні 

з іншими суб’єктами цивільних правовідносин, натомість, керуючись 

повноваженнями, цей же суб’єкт діє владно від імені держави[59, с. 122]. 

Вважаємо, що поняття правосуб’єктності ЮОПП включає в себе, крім іншого, й 

правомочності. 

4. Юридична відповідальність. Як влучно зазначають вчені, без цього 

елемента правовий регулятор практично не здатний здійснювати свої 

функції[119, с. 75]. 

5. Мета, функції та завдання ЮОПП. Мета необхідна для визначення 

загальної спрямованості юридичної особи. Засобами реалізації мети є участь 

організації в певній сфері суспільної діяльності, укладення нею комплексу угод, 

вчинення інших дій, які потрібні для реалізації мети. Мета юридичної особи, 

заснованої державою, завжди буде похідною від функцій засновника. Ціллю 

певної визначеної юридичної особи, заснованої державою, є певна, визначена 

ціль держави[28, с. 26]. Таким чином, для ЮОПП характерними є публічні мета 

та цілі. Включення цих елементів до категорії «ПС ЮОПП» упродовж тривалого 
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часу є спірним. Так, на думку Б.М. Дроніва, недоцільно включати вказані 

елементи до ПС ЮОПП, оскільки це призведе до перевантаження структури 

останнього. Учений вважає, що мета, функції та завдання ЮОПП мають 

настановне, орієнтуюче значення – під їх впливом формується компетенція, 

предмет відання, сфера діяльності суб’єкта тощо[64, с. 128]. Однак можна лише 

частково погодитися з наведеною тезою, позаяк мета, функції та завдання, 

дійсно, визначають низку елементів ПС такого специфічного суб’єкта, як 

ЮОПП. Але не можна зазначати лише про їх орієнтуюче значення, оскільки 

залежно від мети, функцій і завдань формується змістовне наповнення ПС 

суб’єкта. ДАК здебільшого створюються з метою забезпечення безпеки держави 

та мають стратегічне значення для економіки, тож вказана мета – визначальний 

елемент ПС, відштовхуючись від якого, формуються й інші елементи та їх 

система загалом. 

Задля уникнення можливого перевантаження структури ПС, пропонуємо 

розглядати наведені елементи (мета, функції та завдання) як єдиний комплекс. 

Адже всі вони задають єдиний вектор діяльності суб’єкта[40, с. 56]. 

Отже, категорія «ПС» всебічно характеризує положення суб’єкта в державі 

та суспільстві, через що вона є комплексною та багатоаспектною. 

Слід розрізняти «ідеальний» (закріплений нормативно) і «реальний» ПС 

суб’єкта. Останній змінюється разом із розвитком правовідносин. Натомість 

«ідеальний» ПС формується з прийняттям правових норм на врегулювання 

нових правовідносин, вслід за «реальним». 

Основними структурними елементами ПС є: права, обов’язки, гарантії та 

відповідальність. Структура ПС суб’єктів приватного і публічного права 

(зокрема, ДАК) дуже відрізняється, незважаючи на зовнішню подібність. 

ПС суб’єктів приватного й ПС суб’єктів публічного права не є сталими, в 

процесі розвитку різних правовідносин між останніми спостерігається тенденція 

до взаємопроникнення деяких елементів ПС та їх змістовного наповнення. 
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ДАК – це суб’єкти, які мають комплексний правовий статус і для виконання 

функцій та досягнення мети їх створення учасниками правовідносин, 

характерних і для публічного, і для приватного права. 

Категорія «ПС ЮОПП» (суб’єктів господарювання) складається із таких 

елементів, як: права й обов’язки (комплексна правосуб’єктність); гарантії 

реалізації прав та обов’язків; юридична відповідальність; мета, функції та 

завдання ЮОПП. 

Основоположним елементом ПС, характерним лише для досліджуваного 

суб’єкта, є комплекс, що включає у себе мету, функції та завдання суб’єкта.  

 

Висновки до розділу 1 

1. Дискусія щодо необхідності та доцільності поділу права на приватне і 

публічне точиться упродовж багатьох століть, починаючи від Стародавнього 

Риму. Сучасні науковці здебільшого вважають поділ права на приватне та 

публічне ключовим для сьогоднішнього правового простору. 

2. У доктрині спірним є критерій поділу юридичних осіб на юридичних осіб 

приватного та юридичних осіб публічного права: пропонуються матеріальний, 

формальний і формально-матеріальний критерії. 

Під час розмежування приватного та публічного права доцільно 

застосовувати комплексний критерій, де комплексність означає використання 

формального критерію, але з урахуванням повного спектра обставин кожного 

окремого випадку. 

3. Основні сучасні концепції, що притаманні правопорядкам багатьох 

держав, сформувалися у результаті загальносвітових тенденцій до глобалізації та 

універсифікації – взаємопроникнення і взаємовплив приватного та публічного 

права. На їх тлі однозначною залишається необхідність врахування всього 

спектра обставин під час визначення межі між приватним і публічним правом, а 

також пошуку оптимального балансу для конкретної ситуації. 

4. У ст. 81 ЦК України закріплено формальний критерій, тобто порядок 

створення юридичної особи. Застосований у ЦК України принцип поділу 
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юридичних осіб неповний і потребує доповнення на предмет врахування не лише 

порядку створення юридичної особи, а й мети, цілей її діяльності, а також 

специфіки здійснення такої діяльності.  

Публічні мета та цілі діяльності ЮОПП є визначальним елементом 

правового статусу таких суб’єктів, оскільки саме їх публічний характер 

(спрямованість на задоволення інтересів більшості населення, здійснення певних 

видів діяльності, які не можуть бути реалізовані ніяким іншим чином тощо) 

формує необхідність особливого положення у цивільному обороті.  

5. ЄСПЛ критерієм визначення ЮОПП називає інституційну залежність 

юридичної особи від держави, незважаючи на формальну незалежність суб’єкта 

відповідно до обраної організаційно-правової форми. 

6. ЮОПП становлять велику за обсягом групу суб’єктів, які різняться 

організаційно-правовими формами, сферами діяльності тощо. Окрему групу 

ЮОПП становлять ЮОПП – суб’єкти господарювання державного сектору 

економіки, зокрема ДАК / НАК, інші господарські товариства, частка держави у 

статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків або забезпечує державі право 

вирішального впливу.  

ДАК створюються у розпорядчому порядку на основі державного майна з 

метою забезпечення безпеки держави у стратегічно важливих галузях економіки 

та перебувають в інституційній залежності від держави. Отже, відповідно до 

норм чинного національного законодавства та практики ЄСПЛ ДАК є 

юридичними особами публічного права. 

ДАК є ЮОПП не лише через легальний критерій, вони відповідають 

доктринальним критеріям ЮОПП, зокрема створюються задля досягнення 

публічних мети, цілей, функцій і реалізації публічних інтересів. 

Однією з особливостей ДАК (серед інших ЮОПП) є те, що це – суб’єкти 

господарювання державного сектору економіки, для яких законодавчо 

передбачено низку особливостей здійснення господарської діяльності, а також 

особливості планування та звітності тощо. 
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7. Основними структурними елементами ПС є права, обов’язки, гарантії та 

відповідальність. Змістовне наповнення елементів ПС суб’єктів приватного та 

публічного права відрізняється, незважаючи на зовнішню подібність. 

8. ПС суб’єктів приватного та ПС суб’єктів публічного права не є сталими, 

вони зазнають постійних змін залежно від змін характеру правовідносин та 

еволюції суспільства. У процесі розвитку різних правовідносин між останніми 

спостерігається тенденція до взаємопроникнення деяких елементів правового 

статусу та їх змістовного наповнення. 

9. ДАК є суб’єктами, що характеризуються комплексністю правового 

статусу, і для виконання функцій та досягнення мети їх створення беруть участь 

у правовідносинах, характерних і для публічного, і для приватного права. 

10. Категорія «цивільно-правовий статус юридичних осіб публічного права» 

складається із таких елементів: мета, функції та завдання ЮОПП; права й 

обов’язки; гарантії реалізації прав та обов’язків; комплексна правосуб’єктність; 

юридична відповідальність.  

ДАК мають відмінні від інших ЮОПП ознаки цивільно-правового статусу: 

метою діяльності суб’єкта є, окрім публічних функцій: отримання прибутку; 

відповідальність має не публічно-правовий, а приватноправовий характер; 

компанія є незалежною від держави у сфері господарської діяльності, однак 

перебуває в інституційній залежності з питань управління.  

11. Основоположним елементом ПС, що характерний лише для 

досліджуваного суб’єкта, є комплекс, що включає у себе мету, функції та 

завдання суб’єкта.  

12. Категорія ЮОПП в сучасній українській юриспруденції є 

багатоаспектною та комплексною, хоча в законодавстві охарактеризована не 

повною мірою. Неможливо вивчити й урегулювати функціонування таких 

суб’єктів у межах однієї галузі, адже особливістю ПС ЮОПП є комплексна 

регламентація положеннями норм як приватного, так і публічного права. 

Важливим кроком уперед буде розробка та прийняття системи законів щодо 

регулювання правового становища ЮОПП, тобто низки спеціальних законів, що 
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регулюватимуть правові статуси окремих видів юридичних осіб публічного 

права, зокрема ДАК / НАК. 
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РОЗДІЛ 2 

ДЕРЖАВНІ АКЦІОНЕРНІ КОМПАНІЇ: ПОНЯТТЯ  

ТА ВИЗНАЧАЛЬНІ ОЗНАКИ 

 

2.1 Державні акціонерні компанії: поняття та ключові ознаки 

 

Сучасні акціонерні товариства беруть початок із 1555 року – часу створення 

в Лондоні першого акціонерного товариства. Важливими його функціями були 

укладення взаємовигідних торгових угод і ведення зовнішньоекономічної 

діяльності між Англією та Росією. За часів Петра І організоване перше російське 

акціонерне товариство, утворене за рахунок часток капіталу своїх інвесторів[47]. 

Популярності акціонерні компанії набули 1825 року, коли сталася перша 

економічна криза. У сучасному світі акціонерні компанії становлять значну 

частку від всього світового бізнесу[112]. В Україні нині така форма організації 

бізнесу також актуальна та затребувана. 

Легальне визначення акціонерного товариства міститься у ст. 3 Закону 

України «Про акціонерні товариства»: акціонерне товариство – це господарське 

товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток 

однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються 

акціями[148]. Вчені виділяють багато різних критеріїв класифікації акціонерних 

товариств: за розміщенням акцій: приватні та публічні; за видом діяльності: 

акціонерні банки, страхові організації, інвестиційні фонди та компанії тощо[31, 

с. 36].  

Відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства» 

акціонерні товариства з часткою держави можна поділити за єдиним із іншими 

акціонерами принципом кількісної належності акцій. Ключовим моментом є 

здійснення управління господарською діяльністю товариств з різною кількістю 

акцій, належних державі[35, с. 20]. 

Науковці визначають проблемою той факт, що чинне національне 

законодавство пов’язує специфіку правового статусу акціонерних товариств за 
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участю держави не з тим фактом, що держава – це єдиний засновник, а з тим, чи 

є товариство суб’єктом державного сектора економіки. Вичерпний перелік 

суб’єктів господарювання державного сектора економіки мав би бути 

опублікований більш ніж десять років тому, однак його й досі немає. Тому 

відповідь на запитання, чи належить акціонерне товариство до суб’єктів 

державного сектора економіки, дає суд в кожному конкретному випадку за 

результатами розгляду кожної окремої справи[158]. Хоча, звертаючись до норм 

ГК України (ч. 2 ст. 22), отримуємо висновок, що суб’єктами державного сектора 

економіки є акціонерні товариства, частка держави в статутному капіталі яких 

становить не менше 50 відсотків або пакет акцій, який забезпечує вирішальний 

вплив держави на господарську діяльність товариства.  

Питання про те, чи є товариство суб’єктом державного сектора економіки, 

важливе та вирішальне, оскільки такі акціонерні товариства зобов’язані складати 

річний фінансовий план в тому ж порядку, який передбачений для державних 

підприємств (ст. 89 ГК України); органи державного фінансового контролю 

наділені правом проведення державного фінансового аудиту, спрямованого на 

профілактику фінансових порушень і забезпечення більш ефективного 

використання бюджетних коштів та державного майна (ст. 16 Закону України 

«Про управління об’єктами державної власності»), а розмір штрафів за 

порушення зобов’язання, стороною якого є таке акціонерне товариство, 

визначений законодавчо (ст. 231 ГК України). 

Власне поняття «державне акціонерне товариство» уже упродовж тривалого 

часу чітко не визначено, хоча застосовується у нормативно-правових актах: ГК 

України (ст. 74), закони України «Про акціонерні товариства» (ч. 2 ст. 1), «Про 

управління об’єктами державної власності» (ч. 1 ст. 11), «Про приватизацію 

державного майна» (ч. 3 ст. 8). Єдине, що пропонує законодавець щодо цього 

питання, це – Державний класифікатор України ДК 002:2004 «Класифікація 

організаційно-правових форм господарювання», затверджений наказом 

Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики від 28 травня 2004 року, де державна акціонерна компанія (товариство) 
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визначається як акціонерне товариство, державна частка у статутному фонді 

якого перевищує п’ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує 

державі право вирішального впливу на господарську діяльність цієї 

компанії[156]. На нашу думку, таке визначення неточне та потребує змін, 

оскільки сформоване на основі поняття «суб’єкт державного сектора економіки» 

(ч. 2 ст. 22 ГК України) і не включає у себе елементи, які характеризували б 

суб’єкт як юридичну особу, що має певні особливості, не містить вказівки на 

ознаки, характерні для організаційної форми акціонерного товариства. У 

доктрині єдиного погляду на поставлене питання немає, думки вчених різняться. 

Так, Ю.М. Дзера вважає, що державне акціонерне товариство є юридичною 

особою в розумінні ЦК України та ГК України, а також спеціального 

законодавства, правовий режим майна якого, як правило, відрізняється від 

акціонерних товариств, заснованих на приватній власності; при цьому лексема 

«державне» у словосполученні «державне акціонерне товариство» має 

розглядатися у контексті визначення розміру участі держави в такому 

товаристві. Л.В. Винар звертає увагу й на інші елементи правового статусу 

досліджуваних суб’єктів, визначаючи, що таким товариством є юридична особа 

приватного права, заснована державою, в особі уповноваженого державного 

органу, яка має особливий порядок формування статутного фонду, порядок 

управління, спеціальну правоздатність і в статутному фонді якої державі 

належить кількість акцій, що відповідно до законодавства забезпечує право 

вирішального впливу на прийняття рішень цим товариством[70, с. 303]. 

Натомість інші вчені звужують поняття «державне акціонерне товариство» і 

пропонують розглядати його у розумінні ч. 7 ст. 74 ГК України: «Державне 

унітарне комерційне підприємство може бути перетворене у державне 

акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі, у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України». Тобто, на думку І.А. Селіванової, 

державне акціонерне товариство – це державне унітарне підприємство, що було 

перетворене на корпоратизоване підприємство у випадках і порядку 

передбачених законом[191, с. 46]. 
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Не можна оминути увагою позицію Є.О. Суханова (хоча вона спірна) про 

те, що «…нормальне акціонерне товариство, як і будь-яке інше господарське 

товариство, може функціонувати лише як власник свого майна, тому конструкція 

державного акціонерного товариства убачається абсурдною. Якщо воно власник, 

то вона (держава) не може бути власником (а отже, і повноцінним акціонерним 

товариством)…»[201, с. 236-237]. Варто погодитись, що акціонерне товариство 

може вести господарську діяльність лише як власник майна. За загальним 

принципом, акціонер оплачує акції з додержанням передбачених законодавством 

процедур, а натомість отримує пакет корпоративних прав. Схема виглядає 

досить простою та логічною стосовно звичайних суб’єктів, фізичних і 

юридичних осіб. Однак держава є особливим суб’єктом і її участь у 

правовідносинах завжди вимагає спеціального підходу до регулювання. Це 

стосується і державних акціонерних товариств: концепція потребує уточнень і 

додаткового регулювання, окремі аспекти якого будуть розглянуті в цьому 

дисертаційному дослідженні. 

У чинному національному законодавстві відповіді на запитання, чи є 

державні акціонерні товариства юридичними особами публічного права, немає. 

На жаль, навіть після прийняття Закону України «Про акціонерні товариства» 

ситуація суттєво не покращилась. У ст. 1 вказаного Закону визначено, що 

«…діяльність державних акціонерних товариств та державних холдингових 

компаній, єдиним засновником та акціонером яких є держава в особі 

уповноважених державних органів, регулюється цим законом з урахуванням 

особливостей, передбачених спеціальними законами»[148]. Однак уже протягом 

багатьох років від дати його прийняття передбачених у ньому спеціальних 

законів немає[144]. Єдиним із цієї низки є Закон України «Про холдингові 

компанії в Україні», положення якого, дійсно, врегульовують питання статусу 

Державної керуючої холдингової компанії і державних холдингових 

компаній[174]. Уже було зазначено про відсутність визначення поняття 

«державне акціонерне товариство», однак ще одним невирішеним моментом є 

вказівки законодавця на використання у назві підприємства слів «державне 
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акціонерне товариство». Досить часто на практиці зустрічаються товариства, які 

за кількістю належних державі часток (акцій) є державними, однак у назві таке 

позначення відсутнє («Будівельна компанія «Укрбуд»[217]), хоча є ряд інших, 

які містять у назві слово «державне», однак 100 відсотків їхніх акцій належать 

іншим товариствам із державною участю (наприклад, ПАТ «Державне 

акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз», де 100 відсотків акцій належить 

Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України»[177]). Більш 

переконливо, на перший погляд, виглядатиме ситуація, якщо поглянути на дані, 

опубліковані в реєстрі корпоративних прав держави. Однак і там ситуація така 

само: акціонерні товариства, у яких 100 відсотків акцій належать державі, 

можуть містити вказівку на це, а можуть просто іменуватися приватними чи 

публічними (зокрема, ПАТ «Содовий завод», ПАТ «Укрцинк», Публічне 

акціонерне товариство «Азовські мастила і олії», Державне відкрите акціонерне 

товариство «Центральна збагачувальна фабрика «Маяк», Державне відкрите 

акціонерне товариство «Трест Донецькшахтобуд»)[182]. 

Отже, означене питання можна вирішити шляхом прийняття спеціального 

закону «Про державні акціонерні товариства», в якому були б передбачені 

терміни: «державне акціонерне товариство» – акціонерне товариство, де 

100 відсотків акцій належать державі; «акціонерне товариство зі значною 

часткою держави» – акціонерне товариство, понад 50 відсотків акцій якого 

належать державі; а також низка інших особливостей, що відрізняють акціонерні 

товариства з часткою держави від акціонерних товариств без неї. 

Одним із різновидів державних акціонерних товариств, де 100 відсотків 

акцій належать державі, є Державні акціонерні компанії (ДАК) та Національні 

акціонерні компанії (НАК). Особливістю цього виду державних акціонерних 

товариств є те, що вони створювалися за рішенням Кабінету Міністрів України 

чи Президента України на базі підприємств цілої галузі. Їх статутний капітал 

формувався шляхом передачі до нього майна державних підприємств 

(організацій) і акцій корпоратизованих підприємств цілої галузі або підгалузі 

економіки держави. Надалі часто створювалися на базі державних підприємств 
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дочірні підприємства ДАК (НАК), які в результаті втратили статус суб’єктів 

державного сектора економіки[191, с. 44-45]. Правовою підставою створення, на 

відміну від приватизації чи корпоратизації, є індивідуальні постанови Кабінету 

Міністрів України або укази Президента України. Оскільки спеціального 

законодавства немає, вказані акти по-різному врегульовують правовий статус 

кожної окремої компанії.  

ДАК і НАК створюються у галузях економіки, що мають стратегічне 

значення для держави та є важливими у питаннях національної безпеки. Так, 

відповідно до ст. 8 Закону України «Про основи національної безпеки України» 

від 19 червня 2003 року основні напрями державної політики в економічній 

сфері, серед іншого, – забезпечення енергетичної безпеки на основі сталого 

функціонування і розвитку паливно-енергетичного комплексу; забезпечення 

продовольчої безпеки[165]. Згідно з п. 2 Концептуальних засад забезпечення 

реалізації національних інтересів у сфері приватизації від 15 лютого 2008 року 

до стратегічних галузей економіки належать паливно-енергетичний та оборонно-

промисловий комплекси, транспортна галузь, житлово-комунальне 

господарство. У Концептуальних засадах також передбачено спеціальний 

порядок приватизації державного майна, що закріплене за державними 

підприємствами, товариствами та компаніями відповідно до програм розвитку 

стратегічних галузей[155].  

Зі зміною внутрішньо- та зовнішньополітичної, економічної ситуацій у 

країні значення ДАК і НАК було зафіксовано в Переліку підприємств 

державного сектора економіки, які мають найбільші за розміром активи (станом 

на 31 грудня 2014 року)[158]. Так, до вказаного Переліку були внесені такі, 

зокрема, компанії: НАК «Нафтогаз України», НАК «Надра України» та ін. 

Отже, ДАК і НАК утворюються у стратегічних галузях економіки та мають 

за мету – забезпечення національної безпеки в економічній сфері (тобто 

забезпечення публічного інтересу). Для реалізації поставленого завдання, а 

також безпосередньої діяльності кожної компанії у своїй сфері економіки, вони 

наділяються необхідним майном. 
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Заплутаним і проблемним убачається питання правового режиму майна 

ДАК (НАК), позаяк у законодавстві він не визначений належним чином. 

У дійсності ж деякі компанії визнаються власниками майна, інші – ні, адже 

майно чи його частина у них знаходиться на праві господарського відання, 

оперативного управління, володіння, найму або ж просто на балансі.  

Як уже було зазначено, законодавець у ЦК України передбачив поділ осіб 

на приватних і публічних за критерієм порядку їх створення. Однак у літературі 

неодноразово лунають думки про недостатність та необ’єктивність цього 

критерію. На думку вчених, таким критерієм потрібно вважати мету створення 

юридичної особи, а також необхідно враховувати галузь, у якій має діяти та чи 

інша особа. Якщо юридична особа має діяти в галузі публічного права та 

виконувати відповідні адміністративні, освітні й інші функції, то вона є 

суб’єктом публічного права та має створюватися у порядку, передбаченому для 

таких юридичних осіб. Натомість якщо юридична особа покликана 

функціонувати в галузі приватного права як його суб’єкт, то вона повинна 

створюватися у відповідному порядку[226, с. 125-126]. Із таким підходом можна 

погодитися лише частково, оскільки більш детально вивчаючи питання про 

окремі види юридичних осіб публічного права, у представленому дослідженні – 

це ДАК (НАК), виникають певні аспекти, які не можна не взяти до уваги. Так, 

визначальним елементом правового статусу ДАК є мета їх створення та цілі 

діяльності, що визначає специфіку їхнього правового положення та відповідну 

правосуб’єктність. 

Створення ДАК відбувається у розпорядчому порядку постановою Кабінету 

Міністрів України, де щоразу індивідуально вирішуються окремі питання 

правового статусу конкретних компаній. Зокрема, проблемним є відсутність 

спеціального регулювання на законодавчому рівні питання про майновий статус: 

хто все ж таки має бути власником майна, обсяг спеціальної правосуб’єктності 

тощо. Зазначені та ще ціла низка питань будуть розглянуті у наступних розділах 

цього дисертаційного дослідження, а нижче пропонуємо власні доводи на 

користь тези про те, що ДАК і НАК – юридичні особи публічного права з 
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особливостями цивільно-правового статусу. У попередньому підрозділі вже 

було наведено перелік ознак ЮОПП, однак для наочності його все ж таки варто 

навести ще раз, але стисло: 

1) ЮОПП – це завжди не приватноправове, а публічно-правове утворення;  

2) ЮОПП має інше (порівняно з юридичною особою приватного права) 

соціальне призначення;  

3) юридичні особи приватного та публічного права мають різні інтереси;  

4) ЮОПП завжди пов’язана з публічною владою;  

5) специфічні способи утворення ЮОПП;  

6) засновниками й учасниками ЮОПП є інші категорії суб’єктів цивільного 

права порівняно з юридичними особами приватного права, а також відмінною є 

майнова основа господарювання;  

7) ЮОПП має систему органів, що відрізняється від системи органів 

управління юридичних осіб приватного права;  

8) ЮОПП має обмежену автономію від впливу держави на свою діяльність;  

9) відповідальність ЮОПП має публічно-правовий характер[237, с. 76-94]. 

Як уже було наголошено, ДАК і ще низка ЮОПП – суб’єктів 

господарювання, мають відмінні від інших ЮОПП ознаки. Зокрема, це –

незалежність від держави у господарській діяльності компанії, суб’єкт виконує 

публічні цілі (діє в інтересах суспільства) одночасно з метою отримання 

прибутку, відповідальність має приватноправовий характер. Ці й інші 

особливості ДАК докладно розглянемо нижче. 

Правовий статус ДАК має регулюватися спеціальним законом відповідно до 

Закону України «Про акціонерні товариства» (ч. 2 ст. 1), однак такого 

нормативно-правового акта на сьогодні немає. Натомість правовий статус 

кожного окремого ДАК врегульовується постановою Кабінету Міністрів 

України в індивідуальному порядку. 

У ЦК України передбачено таку характеристику організаційно-правових 

форм юридичних осіб: товариство – це організація, створена шляхом об’єднання 

осіб (учасників), які мають право участі в цьому товаристві. За своєю суттю 
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товариства є корпоративними утвореннями, що відображено в корпоративному 

устрої такої організації, сутність якого полягає в об’єднанні майна та майнових 

прав учасників товариства й наявності статутного капіталу, поділеного на частки 

учасників пропорційно їх внескам. Законодавство передбачає також можливість 

заснування товариств із обмеженої відповідальністю, з додатковою 

відповідальністю та акціонерного товариства однією особою, яка і буде його 

єдиним учасником. Для акціонерних товариств особливістю є статутний фонд, 

поділений на визначену кількість часток (акцій) однакової номінальної вартості. 

Натомість установа – це організація, створена однією чи кількома особами 

(засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання 

(виділення) їхнього майна, для досягнення мети, визначеної засновниками, за 

рахунок цього майна. Особливості правового статусу окремих видів установ 

встановлюються законом (ч. 3 ст. 83 ЦК України). 

Зміст ЦК України дає підстави зробити висновок, що юридичні особи 

публічного права, які засновуються державою, можуть створюватися та 

здійснювати свою діяльність в організаційно-правовій формі установи чи 

державного підприємства[29, с. 147]. Однак якщо уважно дослідити норми 

чинного законодавства, таке твердження убачається спірним. 

Так, ч. 2 ст. 167 ЦК України містить загальну норму, яка передбачає 

можливість створення державою ЮОПП у випадках і порядку, передбачених 

Конституцією та законом; в лапках наведено відкритий перелік: «…державні 

підприємства, навчальні заклади тощо». Тобто заборони створення державою 

ЮОПП у інших формах, ніж державне підприємство й установа, немає. 

У абз. 2 ч. 3 ст. 81 ЦК України щодо порядку утворення та правового статусу 

юридичних осіб публічного права є відсилка до Конституції України та закону. 

Однак прямої заборони немає. У ч. 1 ст. 83 ЦК України «Організаційно-правові 

форми юридичних осіб» передбачено, що «Юридичні особи можуть 

створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених 

законом». Тобто юридичні особи публічного права можуть бути створені в 

організаційно-правовій формі товариства, а відтак, і акціонерного товариства. 
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Водночас у ч. 1 ст. 63 ГК України передбачено поділ підприємств за формами 

власності, на яких останні засновані. Таким чином, державне підприємство 

необхідно розуміти як суб’єкт, у статутному капіталі якого переважає державна 

власність і як наслідок – особливості створення, управління, здійснення 

господарювання тощо, які відрізняють вказаний суб’єкт від інших суб’єктів 

цивільних правовідносин. У ч. 3 зазначеної статті передбачено поділ 

підприємств на унітарні та корпоративні залежно від способу утворення.  

Аналіз нормативно-правових актів про створення окремих ДАК і відповідні 

їх внутрішні установчі документи надають можливість сформувати більш чітку 

картину. Наприклад, у вступній частині постанови Кабінету Міністрів України 

«Про утворення Державної акціонерної компанії «Хліб України» від 22 серпня 

1996 року № 1000 [172] чітко визначено метою діяльності підприємства 

задоволення публічних інтересів: «З метою забезпечення інтересів держави та 

населення у процесі реформування системи закупівель і використання зерна 

державних ресурсів, створення сприятливих умов для інвестування елеваторної, 

борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості…». Відповідно до цієї 

ж Постанови підтверджується й друга основоположна ознака ЮОПП – 

розпорядчий порядок створення. Варто звернути увагу і на вказівку про рівність 

означеної компанії серед інших підприємств в умовах конкурентного ринку: 

«Компанія, на рівних з іншими суб’єктами комерційної діяльності умовах та 

конкуруючи з ними, бере участь у посередницьких операціях із закупівлі зерна, 

продуктів його переробки, незернової сировини для державних, регіональних та 

інших потреб». Загалом підприємства у формі ДАК і НАК створюються на базі 

підприємств цілої галузі з метою виконання публічних функцій та стратегічно 

важливих державних завдань. Для наочності наведемо кілька прикладів: у 

вступній частині постанови Кабінету Міністрів України «Про створення 

Державної акціонерної компанії «Українські поліметали» від 28 березня 1998 

року № 373 визначено створення вказаного підприємства «…з метою реалізації 

Державної програми «Золото України», залучення внутрішніх і зовнішніх 

інвестицій у розвиток гірничодобувної підгалузі та суміжних 
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виробництв…»[172]; у вступній частині постанови Кабінету Міністрів України 

«Про утворення Державної акціонерної компанії «Україна туристична» від 20 

липня 1999 року № 1290 – «з метою ефективного розвитку туризму…»[171].  

Отже, у наведених нормативно-правових актах про створення вказаних 

підприємств містяться визначальні ознаки ЮОПП, створених у формі державної 

акціонерної компанії: розпорядчий порядок створення і задоволення публічних 

інтересів, які, однак, діють у рівних умовах конкурентного ринку з іншими 

суб’єктами цивільного обороту, хоча і мають певні особливості цивільно-

правового статусу. 

Будь-яке акціонерне товариство створюється на основі майна, що вноситься 

засновниками до його статутного фонду. ДАК і НАК не є винятками з цього 

правила: їх статутний фонд формується державою в особі уповноважених 

органів шляхом передачі державного майна (часто це – пакети акцій, що 

належать державі в акціонерних товариствах певної галузі, об’єкти нерухомості 

й інше майно, необхідне для функціонування підприємства). Отже, це ще одна 

ознака ЮОПП, яку виділяють науковці, – інший, порівняно із юридичними 

особами приватного права, суб’єктний і матеріальний склад. 

Наступна ознака, яку виділяють у літературі, – зв’язок із публічною владою. 

Державні акціонерні компанії завжди нерозривно пов’язані з державою, оскільки 

остання є єдиним акціонером і власником корпоративних прав. Так, відповідно 

до Закону України «Про управління об’єктами державної власності»[170] 

держава в особі уповноважених суб’єктів управління бере участь в управлінні 

компаніями.  

Зв’язок ДАК і НАК із публічною владою обов’язковий, оскільки останні 

засновуються на державному майні, що виділяється державою в особі 

уповноважених органів до їх статутного фонду або надається у користування, 

господарське відання (на практиці останні два правові титули майна 

використовуються для ДАК, хоча, на наш погляд, це юридично некоректно; 

наприклад, у ст. 21 Статуту «НАК «Надра України» визначено: «Майно компанії 

формується за рахунок … п. 5. майна, що не увійшло до статутного капіталу 
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Компанії, та передане засновником на праві господарського відання…»[197]. 

Тож це питання буде докладно розглянуте у відповідному розділі дисертації) і 

потребує додаткового контролю з боку власника. 

У літературі як одна з ознак ЮОПП визначається наявність своєї системи 

органів. Слід уточнити, що автор розуміє систему органів, відмінну від системи 

органів, притаманної юридичним особам приватного права. ДАК мають 

специфічну структуру, відмінну від інших акціонерних товариств, а також інший 

порядок її формування. У Законі України «Про акціонерні товариства»[148] 

передбачено таку структуру органів акціонерного товариства: загальні збори 

акціонерів – вищий орган товариства (ст. 32); наглядова рада – орган, що 

здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної 

статутом товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», 

контролює та регулює діяльність виконавчого органу (ст. 51); виконавчий орган 

– директор або правління (ст. 58). Посада директора (або ж склад правління) є 

виборною і кандидат обирається шляхом голосування акціонерів, стосовно 

членів наглядової ради питання вирішується так само. На відміну від звичайних 

акціонерних товариств державні акціонерні компанії мають інший порядок 

формування системи органів управління. Засновником компанії, як уже йшлося, 

є держава в особі уповноважених органів. Тож такий орган, як загальні збори 

акціонерів, у структурі компаній хоча й наявний, однак здійснюється 

представниками держави відповідно до положень ст. 49 Закону України «Про 

акціонерні товариства»; статут, як правило, затверджується Кабінетом Міністрів 

України (ст. 5 Закону України «Про управління об’єктами державної 

власності»[170]) за поданням Фонду державного майна України та за 

погодженням профільного міністерства. Приміром, у п. 2 уже зазначеної 

постанови Кабінету Міністрів України про утворення Державної акціонерної 

компанії «Хліб України» передбачено, що статут має бути підготований Фондом 

державного майна України і за погодженням із Міністерством економіки 

України та Антимонопольним комітетом поданий на затвердження до Кабінету 

Міністрів України.  
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Інші органи управління ДАК не відрізняються від акціонерних товариств, 

де засновниками є фізичні чи юридичні особи: це так само правління та 

спостережна (наглядова) рада. Однак відрізняється порядок їх формування: 

Кабінет Міністрів України призначає посадових осіб у наказному порядку. 

Ще одним елементом внутрішньої структури органів ДАК є наглядова рада. 

Загалом для державних підприємств і господарських товариств, у статутному 

капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі, прийнятий 

спеціальний порядок конкурсного відбору та призначення посадових осіб 

(керівників і членів наглядової ради). Проте, враховуючи особливий правовий 

статус та розпорядчий порядок створення ДАК і НАК, норми, прийняті для 

державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких 

понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі, не можуть бути застосовані 

до них. Так (для наочності), постановою Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими 

товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 

належать державі» від 10 березня 2017 року № 142 затверджено перелік 

критеріїв, за наявності одного з яких утворення наглядової ради у господарських 

товариствах, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) 

належать державі, є обов’язковим: 

– вартість активів державного унітарного підприємства або 

господарського товариства (далі – підприємства) згідно з даними останньої 

річної фінансової звітності перевищує 2 млрд гривень; 

– розмір чистого доходу згідно з даними останньої річної фінансової 

звітності перевищує 1,5 млрд гривень; 

– розмір статутного капіталу новоутвореного підприємства на дату його 

утворення перевищує 2 млрд гривень; 

– кількість акціонерів – власників простих акцій такого господарського 

товариства становить 10 або більше осіб[61]. 

Таким чином, відповідно до Порядку утворення, організації та ліквідації 

наглядової ради державного унітарного підприємства та її комітетів, 
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

управління державними унітарними підприємствами та господарськими 

товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 

належать державі» від 10 березня 2017 року № 142[61] (далі – Порядок 1) за 

наявності одного із вказаних критеріїв суб’єкт управління приймає рішення про 

утворення наглядової ради на підприємстві чи товаристві, затверджує такі зміни 

до статуту:  

– утворення наглядової ради на підприємстві; 

– компетенція наглядової ради; 

– кількісний склад наглядової ради; 

– порядок скликання, проведення засідання, прийняття рішень тощо. 

Кількісний склад членів наглядової ради не може бути меншим ніж п’ять 

осіб і не більше ніж 11, а незалежні члени повинні становити більшість від її 

загального складу. Строк повноважень члена наглядової ради становить 3 роки, 

а незалежний член наглядової ради не може входити до її складу саме як 

незалежний член понад три роки поспіль (п.п. 3–7 Порядку 1). 

Наглядова рада на вказаних підприємствах формується за результатами 

проведення конкурсного відбору, який здійснюється відповідно до положення 

про принципи формування наглядової ради згідно з профілем діяльності та 

стратегією підприємства. Таке положення затверджується щодо кожного 

підприємства суб’єктом управління і визначає загальні вимоги до кандидатів, 

функції члена наглядової ради, сферу компетенції та сукупність професійних 

навичок, якими має володіти член наглядової ради, його професійні й особисті 

якості, а також необхідність забезпечення різноманітності складу наглядової 

ради відповідно до вимог до кандидатів, які повинні бути однаковими для 

кандидатів на посаду незалежного члена та кандидата на посаду представника 

держави у наглядовій раді підприємства. Хоча загальні вимоги до кандидатів на 

посаду незалежного члена наглядової ради передбачені у спеціальному 

нормативному акті – Вимоги до незалежного члена наглядової ради державного 

унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі 
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якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142[61].  

Отже, законодавець передбачив необхідний мінімум вимог, до якого 

додаються й інші – з урахуванням сфери діяльності підприємства чи товариства, 

членом наглядової ради якого виявив бажання стати кандидат. Натомість вимоги 

до членів наглядових рад акціонерних товариств відповідно до Закону України 

«Про акціонерні товариства» встановлюються статутом та / або положенням 

товариства «Про наглядову раду». Така позиція законодавця убачається 

слушною, адже викладений підхід однозначно підвищує загальний рівень 

кваліфікованості кандидатів та автоматично відсіює осіб, які не мають 

достатнього рівня професійної підготовки й особистих якостей для такої посади, 

до того ж значно зменшується вірогідність виникнення корупційних ризиків.  

Механізм проведення конкурсу на заміщення посад членів наглядової ради 

досліджуваних підприємств передбачений у Порядку проведення конкурсного 

відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного 

унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного 

відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського 

товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) 

належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної 

власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради. 

У вказаних нормативно-правових актах досить детально викладені 

особливості проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду члена 

наглядової ради, однак відсутня чітко прописана процедура проведення 

конкурсу в окремому пункті. На нашу думку, було б доречно внести зміни до 

Порядку і описати докладно, крок за кроком, алгоритм проведення конкурсного 

відбору. 

Для порівняння варто зазначити, що відповідно до ст. 53 Закону України 

«Про акціонерні товариства» члени наглядової ради акціонерного товариства 

обираються голосуванням на загальних зборах акціонерів. Тобто порядок значно 

простіший, ніж описаний вище й необхідний для державних унітарних 
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підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 

50 відсотків акцій (часток) належать державі. 

Отже, ДАК мають власну специфічну систему органів управління, а також 

особливий, відмінний від інших акціонерних товариств порядок формування.  

Наступна запропонована науковцями ознака – наявність певної автономії у 

своїй діяльності. Уже було зазначено про нерозривний зв’язок ДАК із державою 

в особі суб’єкта управління, однак, незважаючи на це, компанії є рівноцінними 

учасниками конкурентної боротьби в умовах ринкової економіки, й органи 

управління компанії наділяються тим обсягом повноважень, що необхідний для 

ефективного функціонування компанії як окремого суб’єкта. Проаналізувавши 

положення законів України «Про Фонд державного майна України» та «Про 

управління об’єктами державної власності»[173;170] доходимо висновку, що 

управління справами державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких 

належать державі, зокрема ДАК, покладається суб’єктом управління на 

виконавчий орган товариства, тобто директора чи дирекцію. Останнім і 

забезпечується певна автономність діяльності таких суб’єктів господарювання. 

І остання ознака ЮОПП, на думку В.Є. Чиркіна, це – публічно-правовий 

характер відповідальності таких юридичних осіб. Як уже йшлося, однією з 

відмінних ознак ЮОПП – суб’єктів господарювання, є приватноправовий 

характер відповідальності, адже така ЮОПП вступає у цивільні відносини з 

іншими суб’єктами нарівні. Як будь-яке акціонерне товариство, ДАК відповідає 

за власними зобов’язаннями тільки майном товариства (ч. 2 ст. 80 ГК України), 

однак є ціла низка особливостей відповідальності господарських товариств, до 

статутного фонду яких входить майно державної власності, що будуть 

розглянуті в окремому підрозділі цього дисертаційного дослідження.  

Таким чином, ДАК – юридичні особи публічного права, які створюються 

уповноваженим органом державної влади у розпорядчому порядку шляхом 

прийняття акта публічного права на основі державного майна та наділяються 

правоздатністю відповідно до мети та цілей їх створення. 
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Сьогодні надважливим є питання чіткого законодавчого врегулювання 

понять «державне акціонерне товариство» та «державна акціонерна компанія»: 

прийняття відповідних спеціальних законів дасть змогу визначити правовий 

статус ДАК і вказати на його особливості порівняно з іншими акціонерними 

товариствами, державними підприємствами тощо. Нині ці два поняття не мають 

чіткого розмежування у національному законодавстві та досить часто 

розглядаються юристами як синоніми, оскільки і в одному, і в другому вказані 

такі ключові моменти, як організаційно-правова форма – акціонерне товариство 

та 100-відсоткова державна частка. Натомість відмінні ознаки на законодавчому 

рівні не визначені. Основою для розв’язання вказаних проблем стало б 

прийняття: спеціального закону, яким врегульовувалися б питання створення, 

формування статутного капіталу, правового режиму майна, особливості 

управління, діяльності та ліквідації юридичних осіб з превалюючою часткою 

держави та комунальної власності у майні; Закону України «Про державні 

акціонерні компанії», в якому було б визначено поняття, особливості та 

визначальні ознаки таких суб’єктів, а саме:  

Державна (національна) акціонерна компанія – це акціонерне товариство, 

100 відсотків акцій якого належать державі, що створюється у стратегічно 

важливих галузях економіки відповідно до постанови центрального органу 

виконавчої влади на основі пакетів акцій / часток, що належать державі у 

статутних капіталах господарських товариств однієї галузі та можуть 

утворити єдиний комплекс, а також інших майнових об’єктів. 

 

2.2 Участь держави в управлінні державними акціонерними 

компаніями 

 

Управління акціонерним товариством науковці визначають як діяльність 

органів управління товариства, яка спрямована на збереження організаційної 

єдності товариства та досягнення цілей його утворення, здійснюється відповідно 

до законодавства, статуту і внутрішніх документів товариства. Особливістю 
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управління акціонерним товариством є те, що право на управління в ньому 

кореспондується з правом власності на акцію, яка надає її власнику певні 

корпоративні права. Основною функцією управління акціонерним товариством 

є забезпечення узгодженості та координації діяльності органів товариства для 

досягнення мети його створення[12, с. 10]. 

Згідно з ч. 1 ст. 167 ГК України корпоративні права – це права особи, частка 

якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що 

включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською 

організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації 

та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші 

правомочності, передбачені законом і статутними документами. 

Участь держави в управлінні корпоративними правами є складним 

механізмом через особливості держави як суб’єкта цивільно-правових відносин. 

Світовій практиці відомі різні моделі управління державними корпоративними 

правами. Для найбільш ефективного дослідження питання участі держави в 

управлінні ДАК в Україні доцільно розглянути особливості здійснення 

управління державними акціонерними компаніями в інших державах. Так, аналіз 

іноземного досвіду надасть можливість найбільш ефективно удосконалити 

національну систему управління корпоративними правами держави. 

Переважна більшість держав із розвиненою ринковою економікою 

здійснюють управління об’єктами державної власності за тими ж принципами, 

які поширюються на будь-які відносини власності, тобто держава як власник 

бере участь в управлінні через органи управління та контролю діяльності 

компанії. Загалом, попри різноманіття організаційних форм управління 

державною власністю, на доктринальному рівні визначено дві основні моделі 

управління державними компаніями:  

1) здійснення управління державними підприємствами міністерствами чи 

іншими органами виконавчої влади відповідного профілю;  

2) здійснення управління державним підприємством через передачу пакетів 

акцій спеціальній установі[190, с. 140].  
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Під час створення 100 відсотків державних компаній найважливіше питання 

для влади – визначення цілей функціонування кожної компанії. У державах 

ОЕСР помітна тенденція до концентрації виконання державою функцій власника 

в спеціальному агентстві. Таким чином використовуються єдині принципи 

управління державними компаніями. Наприклад, централізоване виконання 

функцій використовується у Бельгії, Данії, Іспанії та інших державах.  

Цікавим у цьому контексті убачається досвід Великої Британії. Нині у цій 

країні є низка державних корпорацій, що створені парламентом з метою 

виконання визначених державних завдань. Державними корпораціями вважають 

компанії, які створені парламентом та отримують понад 50 відсотків доходів від 

реалізації продукції та послуг. Державні корпорації мають корпоративну 

структуру, проте, на відміну корпорацій приватних, всіма їх акціонерами є 

міністри, що володіють акціями від імені уряду. Рада директорів несе 

відповідальність за здійснювану комерційну політику корпорації й управління та 

не залежить від міністрів. Однак правління несе відповідальність перед урядом 

за отримання прибутків корпорацією та її діяльністю, яка має здійснюватися в 

суспільних інтересах. Тобто фактично міністри здійснюють безпосередній 

контроль як акціонери.  

Для низки країн (Греція, Італія, Швейцарія та інші) характерна змішана 

модель управління компаніями з часткою держави. Така модель ґрунтується на 

розмежуванні повноважень між спеціалізованим агентством і галузевим 

міністерством. Приміром, у Німеччині переважають змішані акціонерні 

товариства, а також холдинги зі змішаною участю держави і приватного 

капіталу. Державною корпорацією є юридична особа, що, як правило, утворена 

урядом в умовах конкуренції з приватними компаніями. Хоча такі компанії 

працюють на комерційних підставах, вони – предмет урядових цілей і можуть 

бути використані як політичний інструмент[190, с. 140]. 

Наведені приклади моделей управління пакетами акцій та діяльністю ДАК 

мають як переваги, так і недоліки. Модель управління, за якої об’єкти 

передаються в управління спеціально створеній установі, має перевагу в 
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концентрації й спеціалізації управлінських ресурсів на рівні керівництва 

холдингу. Інша модель, що передбачає передачу об’єктів в управління органам 

виконавчої влади (міністерствам) відповідного профілю діяльності компанії має 

перевагу в зниженні витрат на контроль і моніторинг, а також забезпечення 

виконання угод на нижчому за ієрархією рівні. 

У більшості країн з високим рівнем корпоративного управління статус, 

основні вимоги та межі повноважень незалежних директорів встановлюються 

корпоративним законодавством, міжнародними та національними стандартами 

корпоративного управління. Наприклад, у принципах корпоративного 

управління Організації економічного співробітництва та розвитку зафіксовано, 

що «…для забезпечення незалежності ради (директорів) зазвичай необхідно, щоб 

достатня кількість її членів не була працівниками товариства і не була тісно 

пов’язана з товариством або його правлінням якимись економічними, сімейними 

або іншими відносинами»[90, с. 38].  

У Швеції – країні з високим рівнем розвитку економіки та соціального 

захисту населення – відповідно до концепції соціально-економічного розвитку 

державні підприємства поділяються на дві групи: 1) підприємства, що працюють 

в умовах ринкової конкуренції; 2) підприємства, які виконують певні соціальні 

функції та інтереси в межах встановленої прибутковості. Для першої групи 

політика управління ґрунтується на вимогах ринку, а щодо другої – дещо по-

іншому. Для другої групи підприємств встановлено цілі найбільш ефективної 

фінансової діяльності з метою розв’язання поставлених соціальних завдань: 

досягнення соціальної мети з урахуванням можливості досягнення 

максимального фінансового успіху[16, с. 48-49]. 

Важливий аспект діяльності уряду Швеції з управління державними 

компаніями, який неможливо обійти увагою, – це прозорість його здійснення. 

Так, постійно триває робота над підвищенням рівня якості звітності та 

уніфікацією звітних даних з метою спрощення доступу та тлумачення даних 

користувачами: з 2000 року щоквартально публікуються звіти про розвиток 

державних компаній і подальші плани та концепції їх розвитку. 
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Уряд Швеції як ефективний власник бере активну участь у формуванні 

органів управління державних компаній і реалізує своє право призначати 

головних управлінців. Ключовими якостями осіб, які призначаються на посади 

головних управлінців, мають бути компетенція та кваліфікація, необхідні для 

забезпечення ефективної діяльності певної компанії, з урахуванням умов ринку 

та специфіки діяльності підприємства. Призначенню нових членів органу 

управління передують консультації між уповноваженим міністерством, органом 

управління, керівниками компанії. Компанії, що пройшли лістинг на біржі, 

мають комісії з кадрових призначень. У «лістингових» компаніях (їх акції мають 

ринкові котування), де значні пакети акцій належать державі в особі уряду, 

мінімум один представник комітету з кадрових призначень має бути присутній. 

Комісія з кадрових призначень пропонує розмір гонорару членам управлінського 

складу. 

Закон Швеції «Про компанії» передбачає у складі органу управління 

компанією сім осіб, а до ради входять сорок державних службовців урядового 

офісу, призначених за політичними та неполітичними критеріями. Компетенція 

виконавчого директора обмежується питаннями поточного управління 

підприємством за напрямами та інструкціями, сформованими радою компанії[16, 

с. 50-51]. 

Що ж до повноважень уряду з управління компаніями, то: у Конституції 

Швеції передбачено, що рікстаг (у Швеції вищий законодавчий орган) вирішує 

питання адміністрування власності та розпорядження нею, а уряд використовує 

фінансові й інші активи. Рікстаг видав уряду мандат на адміністрування 

державної власності, тож останній має проводити консультації з рікстагом під 

час вирішення значущих питань (як-от: зміна власника, внесення капіталів, 

продаж та придбання акцій)[85]. 

Адміністрування державної власності здійснюється галузевими 

міністерствами, які несуть відповідальність за моніторинг діяльності державних 

компаній та оцінку їх результатів. Що ж до підприємств, які задовольняють 

певний публічний інтерес, то у результаті проведення їх зовнішньої оцінки має 
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з’ясуватися, чи виконуються покладені на них функції та завдання належним 

чином, і як зміни на ринку можуть вплинути на зміст та задоволення суспільних 

потреб. 

Сьогодні одним із пріоритетних напрямів імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом залишається розвиток 

національної моделі корпоративного управління відповідно до усталених 

міжнародних стандартів, її наближення до європейських правил і рекомендацій 

у цій сфері відносин[216]. Відповідно до цих домовленостей Україна взяла на 

себе зобов’язання імплементувати Рекомендацію Європейської Комісії від 

15 лютого 2005 року стосовно доцільності запровадження інституту 

невиконавчих директорів (наглядових директорів) лістингованих компаній і про 

комітети (наглядової) ради компаній, яка передбачає наявність у наглядовій раді 

кожного публічного акціонерного товариства незалежних директорів[183].  

Очікується, що це дасть змогу поліпшити умови ведення бізнесу в Україні 

та підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняних компаній на 

внутрішньому і зовнішньому ринках. Реалізація цих положень передбачає, 

зокрема, з’ясування передумов та доцільних механізмів упровадження інституту 

незалежних директорів у системі корпоративного управління акціонерними 

товариствами, в статутному капіталі яких зберігається державна частка. Про 

актуальність і практичне значення розв’язання окресленої проблеми також 

свідчить прийняття у Верховній Раді України низки законопроектів, 

спрямованих на унормування юридичного статусу незалежних директорів[152]. 

На тлі наведеного іноземного досвіду бачимо, що вітчизняна система 

корпоративного управління є багаторівневою та має ознаки інсайдерської з 

характерними для неї перевагами та недоліками (слабкою орієнтацією на роль 

фондових ринків й акціонерну вартість у корпоративному управлінні, високим 

рівнем концентрації володіння акціями тощо). Саме тому для акціонерних 

товариств державного сектора національної економіки особливого значення 

набуває контролююча функція незалежних директорів, оскільки забезпечення 

міжнародних стандартів аудиту і внутрішнього контролю за діяльністю 
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виконавчих органів компаній в умовах неефективного зовнішнього контролю 

має фундаментальне значення. Для цього при наглядовій раді мають бути 

створені спеціальні комітети (зокрема, комітет з аудиту, винагороди та 

висування кандидатур), які очолюватимуть незалежні директори. Мета 

діяльності комітетів – підвищення рівня ефективності роботи наглядової ради, 

забезпечення того, аби рішення ґрунтувались на відповідному розгляді для 

гарантування, що рішення, які вона приймає, є вільними від матеріальних 

зловживань службовим становищем[90, с. 52].  

Передумовами втілення таких інновацій у системі менеджменту 

акціонерних товариств із державною часткою в капіталі має стати створення 

належного нормативно-правового підґрунтя. Йдеться, зокрема, про прийняття 

проектів законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо управління об’єктами державної власності» від 21 серпня 

2013 року (передбачає включення до складу органів управління підприємств з 

державною часткою власності незалежних директорів) і «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції та поліпшення умов 

ведення бізнесу» від 8 грудня 2014 року (пропонується внести зміни до Закону 

України «Про акціонерні товариства» в частині встановлення юридичного 

статусу незалежних директорів)[153]. 

Загалом управління корпоративними правами в Україні здійснюється їх 

власником особисто або через уповноважену особу. Держава є особливим 

суб’єктом цивільно-правових відносин, тож здійснення останньою своїх 

корпоративних прав вимагає спеціального порядку: у ст. 168 ГК України 

передбачено здійснення корпоративних прав держави визначеними законом 

центральними органами виконавчої влади й уповноваженими особами в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. Визначення «корпоративні права 

держави» міститься у постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління 

корпоративними правами держави» від 11 лютого року № 155, де корпоративні 

права держави – це право держави, частка якої визначається у статутному 
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капіталі господарського товариства, що включає право на управління цим 

товариством, отримання певної частки його прибутку (дивідендів), активів у разі 

ліквідації відповідно до законодавства, а також інші права, передбачені законом 

та установчими документами[157]. В науковій літературі висловлюють слушні 

думки про необхідність коригування такого визначення, а саме: замінити 

словосполучення «право на управління» словосполученням «право на участь в 

управлінні». Таким чином, буде усунуто невідповідність між нормами ГК 

України та постановою Кабінету Міністрів України № 155[69, с. 17]. Держава, як 

і будь-яка інша особа, отримує корпоративні права пропорційно кількості акцій, 

належних їй у статутному капіталі товариства, тож і вплив на управління таким 

товариством буде відповідним. 

У ст. 3 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» 

передбачено перелік об’єктів управління державної власності. Це, серед іншого, 

– майно, яке передане казенним підприємствам в оперативне управління; майно, 

яке передане державним комерційним підприємствам, установам та 

організаціям; майно, яке передане державним господарським об’єднанням; 

корпоративні права, що належать державі у статутних капіталах господарських 

організацій (державні корпоративні права); державне майно, передане в оренду, 

лізинг, концесію; державне майно, що перебуває на балансі господарських 

організацій і не увійшло до статутних капіталів або залишилося після ліквідації 

підприємств та організацій. Таким чином законодавець визначає особливий 

порядок управління зазначеним майном. 

На сучасному етапі розвитку економіки України управління державним 

корпоративним сектором має здійснюватися шляхом реалізації державних 

корпоративних прав, які природно виникли у результаті приватизації 

підприємств, інноваційних державних інвестицій та інших форм участі держави 

в особі уповноважених органів. Ефективне управління корпоративними правами 

держави дає змогу поліпшити фінансові результати господарювання суб’єктів, а 

також збільшити надходження суми податків і зборів до бюджетів, платежів до 

державних цільових фондів, а також суми дивідендів, нарахованих на акції 
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(частки, паї) господарських товариств, які перебувають у державній власності: 

відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної 

власності» господарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні 

права держави, за підсумками календарного року зобов’язана спрямувати 

частину чистого прибутку на виплату дивідендів згідно з порядком, 

затвердженим Кабінетом Міністрів України. Господарські товариства, у 

статутному капіталі яких є корпоративні права держави, зобов’язані до 1 травня 

року, що настає за звітним, прийняти рішення про відрахування не менше 

30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів; до 1 липня року, що настає 

за звітним, вказані суб’єкти зобов’язані перерахувати до Державного Бюджету 

України дивіденди, нараховані пропорційно розміру державної частки у їх 

статутних капіталах (абзаци 4, 5 ч. 5 ст. 11 Закону України «Про управління 

об’єктами державної власності»).  

Одним із важливих моментів здійснення корпоративних прав є контроль за 

фінансовою діяльністю товариства. Відповідно до ст. 89 ГК України товариство, 

в статутному капіталі якого частка держави перевищує 50 відсотків, зобов’язане 

на кожний наступний рік складати і виконувати річний фінансовий план. 

Особливості складання та затвердження річних фінансових планів суб’єктами 

господарювання державного сектора економіки передбачені Порядком 

складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

державного сектора економіки (далі – Порядок)[161]. Відповідно до Порядку 

фінансовий план має відображати очікувані фінансові результати на наступний 

рік, а також забезпечувати збільшення показників рентабельності діяльності 

товариства, активів і власного капіталу порівняно з плановими та 

прогнозованими показниками на поточний рік (п.п. 2, 3 Порядку). Проект 

фінансового плану товариства подається органу, уповноваженому управляти 

державним майном або корпоративними правами держави, до 1 червня року, що 

передує плановому. Проект фінансового плану підприємства, уповноваженим 

органом управління якого є Кабінет Міністрів України, подається в такому 

самому порядку центральному органу виконавчої влади, відповідальному за 
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забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері (далі – 

відповідальний орган управління). 

До проекту фінансового плану підприємства додається пояснювальна 

записка, яка містить результати аналізу його фінансово-господарської діяльності 

за попередній рік, а також показники фінансово-господарської діяльності та 

розвитку підприємства в поточному році й на плановий рік (п. 4 Порядку). 

Уповноважений орган управління здійснює аналіз проекту фінансового плану 

товариства з порівнянням його показників із показниками за два попередні роки 

та приймає рішення про затвердження / погодження фінансового плану або 

повернення його на доопрацювання, надалі фінансовий план погоджується / 

затверджується до 1 вересня року, що передує плановому. Далі уповноважений 

орган управління подає фінансовий план товариства до Мінекономрозвитку, 

Мінфіну і ДФС для погодження (п. 5 Порядку). 

Функція контролю за виконанням фінансового плану товариства 

покладається на уповноважений орган управління. Так, товариство звітує про 

виконання показників, вказаних у фінансовому плані поквартально та за рік 

загалом (п.п. 10, 12 Порядку). 

Отже, ДАК, як й інші суб’єкти державного сектора економіки, зобов’язані 

складати річні фінансові плани та звітувати про їх виконання. Таке планування і 

контроль з боку уповноважених органів управління свідчить про інституційну 

залежність компаній від держави, незважаючи на незалежність у господарській 

діяльності, передбаченій організаційно-правовою формою акціонерного 

товариства. 

Державна політика у галузі корпоративного управління полягає у створенні 

умов функціонування та розвитку корпоративного господарювання і 

здійснюється у таких формах: державне регулювання корпоративних відносин 

через нормативно-правове й організаційне забезпечення корпоративного 

управління, правозастосування та контроль за дотриманням чинного 

законодавства у цій галузі; управління державними корпоративними правами, 
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яке реалізується через організуючий, спрямовуючий, координуючий і 

контролюючий вплив[196, с. 31-32]. 

Історично формування державного сектора економіки України відбувалося 

стихійно, під хаотичним впливом двох протилежних чинників: політики 

приватизації, спрямованої на забезпечення стратегічних позицій приватної 

власності, та домінуючих у суспільстві уявлень про необхідність збереження 

державної власності на стратегічні та соціально важливі об’єкти[69, с. 17]. 

Ще на початку 1990-их років у науковій літературі містилися пропозиції 

щодо визнання факту існування акціонерної форми власності, яка «складається з 

права власності акціонерного товариства як юридичної особи, речових прав 

акціонерів, зобов’язальних прав третіх осіб»[63, с. 9]. 

В.К. Андрєєв вважає, що власність господарського товариства є особливою 

формою власності, у якій більш-менш чітко виявляється змінюваний склад її 

учасників[11, с. 98]. 

Варто зазначити, що ні раніше, ні зараз ніхто з науковців не оспорює той 

факт, що будь-які господарські товариства (включаючи створені за участю 

державної власності) характеризуються недержавною формою власності, й ця 

обставина суттєво впливає на особливості управління державними 

корпоративними правами[135, с. 60]. 

Під час створення господарських товариств за участю держави остання є 

суб’єктом цивільно-правових відносин. П.О. Порошенко пропонує стосовно 

цього диференціювати державну власність на публічно-правову та 

приватноправову. Такий розподіл державної власності за критерієм її 

функціонального призначення та соціальної ролі дослідник вважає перевіреним 

на практиці, адже останній використовується в країнах континентальної правової 

системи, які мають розвинену економіку[135, с. 60]. 

Отже, управління корпоративними правами держави – це здійснення 

державою в особі уповноважених органів (суб’єктів управління) прав та 

обов’язків акціонера щодо функціонування акціонерного товариства.  
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Управління корпоративними правами держави різниться залежно від 

кількості акцій, належних державі. Адже закони України «Про акціонерні 

товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VІ, «Про господарські товариства» 

від 19 вересня 1991 року № 1576-ХІІ, ЦК України до видів акціонерних товариств 

відносять тільки публічні та приватні акціонерні товариства. Тож у разі набуття 

державою права власності на акції акціонерного товариства новий вид 

акціонерного товариства не виникає, оскільки товариство залишається 

акціонерним товариством незалежно від складу його учасників. Термін 

«державне акціонерне товариство» потрібно розглядати у контексті визначення 

розміру участі держави в такому господарському товаристві: ДАК, де 

100 відсотків акцій належить державі; акціонерні товариства, де державі 

належить 50 або більше відсотків акцій, тобто контрольний пакет акцій; 

акціонерні товариства, де частка держави становить менш ніж 50 відсотків 

статутного капіталу; акціонерні товариства, в статутному капіталі яких державна 

частка становить менш ніж 25 відсотків[35, с. 19]. На нашу думку, визначена 

законодавчо кількість акцій, належних державі (25 відсотків), у статутному 

капіталі акціонерного товариства не є визначальною для виділення окремої 

категорії акціонерних товариств, адже не надає власнику акцій – державі, 

виключних прав і не визначає відмінного від інших акціонерних товариств із 

часткою держави порядку управління тощо. 

Суб’єктами управління відповідно до законодавства є: Кабінет Міністрів 

України; Фонд державного майна України; органи виконавчої влади; 

уповноважені особи.  

Механізм управління державним сектором економіки виявляється через 

взаємодію між суб’єктами управління державним сектором і товариствами, які 

до нього належать. Такий механізм залежить від організаційно-правової форми 

суб’єкта господарювання.  

Участь держави виявляється через органи виконавчої влади шляхом 

передачі в довірче управління, в оренду, встановлення завдань державним 

товариствам, участі в органах управління акціонерних товариств, внесення 
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майна до статутних фондів господарських товариств тощо. Пряме управління 

здійснюється щодо казенних підприємств і товариств, пакети акцій яких 

належать державі[130, с. 83].  

Основними об’єктами управління з боку держави є акціонерні відносини, 

організація управління держмайном, складові органу корпоративного 

управління, організаційні форми забезпечення якісної реалізації державних 

інтересів, оцінювання ефективності управління державним пакетом акцій[34, с. 

11]. 

ДАК створюються розпорядчим актом Кабінету Міністрів України та / або 

на виконання відповідного указу Президента України. Створювати державні й 

казенні підприємства чи установи можуть лише органи влади в межах наданої їм 

чинним законодавством України компетенції. Правовою підставою для 

створення таких юридичних осіб, як державні та казенні підприємства, є ч. 2 

ст. 167 ЦК України та ст. ст. 73–74, 76 ГК України. При цьому рішення про їх 

створення приймають компетентні органи державної влади. Особливістю участі 

цих підприємств у цивільних відносинах є те, що вони наділені майном на праві 

повного господарського відання або оперативного управління, при цьому 

власником майна є держава Україна. Стосовно державних акціонерних компаній 

ситуація інша: держава – власник корпоративних прав, водночас власником 

майна, яке передане до статутного фонду компанії (за винятком майна, що не 

підлягає приватизації, не може бути виключене з державної власності. Таке 

майно може передаватися компанії у володіння або найм, тобто компанія 

здійснює володіння та користування, без розпорядження майном), є власне 

компанія.  

Надалі держава реалізує право на управління компанією через призначення 

відповідних осіб на посади керівників підприємства та членів наглядової ради, 

що здійснюється на основі конкурсних відборів, процедури проведення яких 

законодавчо зафіксовані. Така практика наявна уже близько десяти років і є 

ефективною, оскільки під час участі кандидатів у конкурсі комісія має 
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можливість оцінити їх професійні й особисті навички, погляди на управління та 

подальший розвиток підприємства. 

Надалі суб’єкт управління здійснює участь в управлінні компанією через 

представників у наглядових радах, визначає проведення фінансових перевірок 

діяльності, визначає критерії відбору незалежного аудитора, порядок 

розпорядження активами державних господарських організацій (ст. 5 Закону 

України «Про управління об’єктами державної власності»). У контексті 

зазначеного під суб’єктом управління варто розуміти Кабінет Міністрів України 

чи профільні міністерства. Відповідно до Порядку надання і погодження завдань 

на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях 

наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого є 

корпоративні права держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 жовтня 2014 року № 678 «Про деякі питання управління 

корпоративними правами держави», голосування представниками держави на 

засіданнях наглядових рад акціонерних товариств з державною часткою 50 

відсотків і більше здійснюється на підставі погодженого Кабінетом Міністрів 

України завдання на голосування[101, с. 6].  

Фонд державного майна України вважається головним приватизаційним 

відомством країни. Забезпечення ефективного використання державного майна і 

впровадження прозорого та раціонального механізму реалізації державою своїх 

прав власника – його основні функції.  

Фонд державного майна України як суб’єкт управління корпоративними 

правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких 

прийнято рішення про приватизацію та затверджено план розміщення акцій: 

здійснює управління корпоративними правами держави у статутних капіталах 

господарських товариств вказаної категорії; товариств, утворених у процесі 

перетворення (зокрема й шляхом корпоратизації) державних підприємств, що 

перебувають у сфері його управління; аналізує ефективність управління такими 

правами; бере участь у методологічному забезпеченні управління 

корпоративними правами держави; забезпечує погодження договорів застави та 
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фінансових запозичень господарських товариств, що належать до сфери його 

управління; здійснює реструктуризацію господарських товариств, які належать 

до сфери його управління, а частка держави у їх статутному капіталі перевищує 

50 відсотків; погоджує мирові угоди, плани санації та переліки ліквідаційних 

мас, зміни та доповнення до них у справах про банкрутство господарських 

організацій (у статутному капіталі державі належить понад 50 відсотків акцій), 

які перебувають у процесі приватизації; бере участь у провадженні справ про 

банкрутство господарських товариств із корпоративними правами держави; 

подає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності відчуження 

закріплених у державній власності пакетів акцій акціонерних товариств, 

утворених у процесі приватизації (корпоратизації), або придбання державою 

відповідних пакетів акцій (часток, паїв) в інших власників та акцій додаткової 

емісії; погоджує пропозиції уповноважених органів управління щодо: 

дострокового продажу пакетів акцій (часток, паїв), закріплених у державній 

власності, або їх частини; передачі повноважень із управління корпоративними 

правами держави уповноваженим органам управління та господарським 

структурам; за погодженням із Кабінетом Міністрів України приймає рішення 

про утворення державних холдингових компаній у процесі приватизації, 

утворює їх, а також є засновником останніх у процесі приватизації державних 

підприємств; організовує ведення реєстру корпоративних прав держави 

відповідно до положень Закону України «Про управління об’єктами державної 

власності»; сприяє стабільному функціонуванню фондового ринку. 

Органи виконавчої влади здійснюють управління державними 

акціонерними компаніями, державними холдинговими компаніями, крім тих, 

управління якими здійснює Фонд державного майна України[117]. Доцільно 

зауважити, що управління ДАК уповноваженими суб’єктами здійснюється 

наказами, оскільки держава – єдиний власник акцій компанії та не потребує 

процедур погодження з іншими власниками, які передбачено для акціонерних 

товариств із часткою держави або без такої в статутному капіталі. Таким чином, 

схема управління ДАК здійснюється шляхом видачі відповідних наказів, 
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вказівок уповноваженим суб’єктом управління – Кабінетом Міністрів України 

або профільним міністерством – для виконання компанією, а також контролю 

відповідних суб’єктів за діяльністю компанії та виконанням наказів і вказівок. 

Суб’єкт управління має право надавати вказівки до виконання у межах 

повноважень, передбачених законодавчо, та контролювати їх виконання. Однак 

варто зауважити, що спектр таких вказівок і наказів обмежений, позаяк не має 

безпосередньо стосуватися організаційно-господарської діяльності компанії. 

Хоча такі вказівки можуть мати опосередкований вплив на організаційно-

господарську діяльність ДАК, у тому числі через затвердження уповноваженим 

суб’єктом управління фінансового плану та звітів про його виконання. 

Наказний порядок управління виявляється, зокрема, у призначенні 

посадових осіб ДАК, на відміну від господарських товариств із часткою держави 

у статутному капіталі, у яких для призначення посадової особи товариства 

проводиться конкурсний відбір, погодження кандидатур з подальшим 

обов’язковим їх затвердженням загальними зборами акціонерів. Голову 

правління компанії та його заступників призначає Кабінет Міністрів України 

відповідно до результатів конкурсного відбору, який проводиться за рішенням 

профільного міністерства, Фонду державного майна України чи іншого органу, 

який виконує функцію управління компанією згідно з Порядком проведення 

конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектора 

економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про 

проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання 

державного сектора економіки» від 3 вересня 2008 року № 777 (далі – Порядок) 

(п.п. 6, 14, 18 ч. 2 ст. 5 Порядку)[136]. До оголошення конкурсу або на період 

проведення конкурсного відбору суб’єкт управління на строк, який не може 

перевищувати трьох місяців, тимчасово покладає виконання обов’язків або 

призначає виконуючого обов’язки керівника підприємства. Кандидатури осіб, на 

яких тимчасово покладається виконання обов’язків керівників компаній або осіб, 

які призначаються виконуючими обов’язки керівників, погоджуються Кабінетом 

Міністрів України.  
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Законодавчо передбачено досить просту та прозору процедуру проведення 

конкурсу, обрання і призначення директора для ДАК, яка завдяки необхідності 

подання конкурсних пропозицій надає можливість комісії оцінити професійні 

якості кандидатів на посаду й обрати особу, яка зможе найбільш якісно 

виконувати обов’язки, передбачені посадою. Позитивним моментом є 

колегіальність прийняття рішення, що дає змогу уникнути відомих корупційних 

ризиків і прийняти більшістю голосів вмотивоване рішення стосовно кандидата. 

Держава в особі уповноваженого суб’єкта управління бере участь в 

управлінні господарською діяльністю компанії шляхом погодження договорів 

про спільну діяльність, договорів доручення, комісії та договорів про управління 

майном. Відповідно до Порядку укладення державними підприємствами, 

установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному 

капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну 

діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном передбачено 

обов’язок суб’єкта господарювання – ДАК – подати узгоджений сторонами 

проект договору та супутні документи, що містять інформацію про стан 

компанії, що дасть змогу суб’єкту управління об’єктивно оцінити запропоновану 

угоду. Надалі запропонований компанією договір потребує погодження 

Мінекономрозвитку, Мінфіном, ФДМ, Мін’юстом і затвердження рішенням 

Кабінету Міністрів України (п. п. 3, 4 Порядку). Здійснення заходів для 

забезпечення запропонованого компанією договору після проходження всіх 

необхідних погоджень покладено на суб’єкт управління (п. 5 Порядку)[162]. 

Описана процедура погоджень поданого компанією проекту договору надає 

можливість державі як власнику акцій брати безпосередню участь в управлінні 

ДАК і попередньо оцінювати прибутковість та вигідність таких договорів. 

Одним із аспектів здійснення державою управління ДАК є згода на 

здійснення значних правочинів. Так, у п. 4 ст. 2 Закону України «Про акціонерні 

товариства» визначено значний правочин як правочин (крім правочину з 

розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, 

якщо ринкова вартість майна (послуг, робіт), що є його предметом, становить 10 
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і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної 

фінансової звітності. Рішення про надання згоди на вчинення значного 

правочину в акціонерних товариствах належить до компетенції наглядової ради 

товариства. Якщо ринкова вартість майна (послуг, робіт), що є його предметом, 

становить понад 10 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої 

річної фінансової звітності, рішення приймається загальними зборами 

акціонерного товариства за поданням наглядової ради (ст. 70 Закону України 

««Про акціонерні товариства»). Стосовно ДАК ці положення актуальні лише 

частково. Так, вищим органом у компанії відповідно до статуту, як правило, є 

загальні збори акціонерів (п. 45 Статуту НАК «Нафтогаз України»; п. 42 Статуту 

НАК «Надра України»)[198; с. 199], що здійснюється згідно із положеннями ст. 

49 Закону України «Про акціонерні товариства» представниками суб’єкта 

управління.  

Отже, держава в особі уповноважених органів бере участь в управлінні 

державними акціонерними компаніями шляхом здійснення повноважень 

акціонера, власника 100 відсотків акцій товариства, тобто вищого органу 

управління. Механізм реалізації корпоративних прав держави, зокрема права на 

управління ДАК, здійснюється через надання вказівок до виконання компанією. 

Проте низка питань регулюється нормативно, зокрема питання стосовно 

дивідендів, призначення керівників, погодження фінансових планів. 

Здійснення державного управління акціонерними товариствами, у 

статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, покладається 

на систему суб’єктів управління, функції кожного з яких визначено окремо, а 

нормативно-правова база міститься у різних актах. Тож система управління 

державою власними корпоративними правами, а відтак, і управління 

компаніями, є складною та заплутаною. На нашу думку, вихід із цієї ситуації 

можна віднайти у результаті прийняття єдиного нормативно-правового акта, 

який урегулював би правове положення кожної категорії господарських 

організацій, у статутному капіталі яких є частка держави. Зокрема, уже було 

зазначено про необхідність прийняття закону, який регулював би особливості 
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цивільно-правового статусу державних акціонерних компаній. У цьому законі 

доцільно передбачити, крім іншого, особливості участі держави в управлінні 

ДАК. 

Загалом українська система управління корпоративними правами держави 

потребує значного удосконалення на основі запозичення європейського досвіду 

з урахування особливостей національних правової та економічної систем. Перші 

кроки в цьому напрямі зроблені, однак важливо й надалі удосконалювати 

необхідну нормативно-правову базу. 

 

2.3 Правосуб’єктність державних акціонерних компаній 

 

У ЦК України закріплено, за загальним правилом, універсальну 

правосуб’єктність юридичних осіб, однак законодавець при цьому 

послуговується поняттями цивільної правоздатності та цивільної дієздатності 

(ст. 91, 92). В науковій літературі таку позицію вчені підтримують як відмову від 

спеціальної правосуб’єктності, що була передбачена радянськими нормами, на 

користь загальної (універсальної) для всіх юридичних осіб 

правоздатності[229;231]. Хоча термін «правосуб’єктність» у ЦК України не 

застосовується, питання залишається актуальним.  

Проблему правосуб’єктності юридичних осіб досліджували такі науковці як 

С.С. Алексєєв, О.О. Красавчиков, В.К. Мамутов, Л.В. Винар, О.І. Зозуляк, А.В. 

Пасічник, В.Д. Фролов, Е.А. Флейшц та інші. Проте єдності у поглядах ані 

радянських вчених, ані сучасних науковців немає, а правосуб’єктність ДАК як 

суб’єктів зі спеціальним статусом залишається недослідженою.  

Самостійна участь у цивільному обороті досягається шляхом визнання за 

юридичною особою цивільної правосуб’єктності – здатності організації бути 

суб’єктом цивільних прав та обов’язків, яка заснована на нормах права[193, с. 

138]. Однак, як пояснював С.Н. Братусь, правосуб’єктність – це лише абстрактна 

можливість мати будь-які визнані законом права й обов’язки, що належить 

кожному суб’єкту права, необхідна передумова суб’єктивного права[22, с. 5]. 
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У теорії цивільного права існує ціла низка підходів до розуміння цивільної 

правосуб’єктності: згідно з першим – поняття цивільної правосуб’єктності 

тотожне поняттю цивільної правоздатності (Ю.К. Толстой), відповідно до 

другого – цивільна правосуб’єктність поділяється на активну, що поєднує 

поняття цивільної право- та дієздатності, й пасивну, тотожну лише 

правоздатності (Б.Б. Черепахин), згідно з третім – до складу правосуб’єктності 

крім право- та дієздатності включається й деліктоздатність (С.С. Алексєєв), 

відповідно до четвертого – поняття правосуб’єктності ґрунтується на поняттях 

право- та дієздатності, однак не має їх за свої складові частини (Я.Р. Веберс). 

Багато вчених дійшло висновку про непотрібність терміна та поняття 

правосуб’єктності «як такого, що не має власного змісту та значно ускладнює 

вчення про особи» (В.М. Корецький)[219].  

Деякі вчені висловлюють думки щодо архаїчності та непотрібності терміна 

«правосуб’єктність», а також терміна «спеціальна правосуб’єктність» для 

юридичних осіб комерційного права3 з огляду на конструкцію загальної 

правоздатності та дієздатності юридичної особи. Раніше, як пояснює 

В.Д. Фучеджі, у доктрині цивільного права науковці акцентували увагу на тому, 

що окремі прояви правосуб’єктності організацій спричинені практичною 

потребою регулювати ті чи інші правовідносини через можливість застосування 

імперативів і «дозування» участі цих організацій у правовідносинах. Звідси – 

намагання визначати сферу їх діяльності та безпосередні її види, незалежно від 

того, чи потребують вони цього[223, с. 70-72]. 

Інші вчені, навпаки, висловлюють пропозиції щодо запровадження правової 

категорії «правосуб’єктність юридичної особи» як такої, що об’єднує 

правоздатність і дієздатність останньої та більшою мірою відповідає сутності 

цього суб’єкта. Автори наголошують, що в змісті вказаної категорії потрібно 

розрізняти такі елементи, як правочиноздатність – здатність здійснювати 

правочини; деліктоздатність – здатність нести відповідальність за 

                                                           
3 В даному контексті автор говорить не про спеціальних суб’єктів комерційного права у розумінні професійної 

торгівлі ( товарні біржі,оптові ярмарки та посередницькі організації), в тексті йдеться про комерційних 

юридичних осіб, що мають на меті отримання прибутку. 
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правопорушення; бізнесдієздатність – здатність займатися підприємницькою 

діяльністю юридичної особи. Також наявні пропозиції включати до складу 

правосуб’єктності юридичних осіб такі елементи, як правочиноздатність[222, с. 

9-10] і договороздатність[75, с. 90]. Інші вчені пропонують закріпити термін 

«правосуб’єктність» у ЦК України та передбачити у відповідній статті 

універсальну правосуб’єктність для юридичних осіб приватного права, 

спеціальну – для ЮОПП, а також обмежену правосуб’єктність для юридичних 

осіб, що «здійснюють передбачені законом види діяльності»[73, с. 90]. Нам 

імпонує така позиція, оскільки, як слушно зазначає О.О. Молчанов, категорія 

«правосуб’єктність» має усі передумови для включення її в ЦК України, оскільки 

саме вона здатна повною мірою виражати особливості правового становища 

суб’єкта цивільного права[111, с. 9]. Таким чином, необхідно закріпити поняття 

правосуб’єктності юридичних осіб у ЦК України та визначити різницю між 

правосуб’єктністю юридичних осіб приватного та публічного права в 

загальному, а конкретизувати ці поняття у нормах спеціального законодавства. 

Отже, питання правосуб’єктності юридичних осіб є актуальним і привертає 

увагу науковців. Хоча позиція законодавця однозначна: чинний ЦК України 

визначає юридичну особу за допомогою категорій правоздатності та 

дієздатності. Таким чином, закладаються межі участі юридичних осіб у 

цивільно-правових відносинах[73, с. 88]. 

На нашу думку, елементами правосуб’єктності юридичних осіб є легально 

визначені правоздатність і дієздатність. Ці дві категорії узагальнюючі й 

поглинають своїм змістом запропоновані вченими категорії бізнесдієздатності, 

договороздатності та правочиноздатності. Питання деліктоздатності як елементу 

правосуб’єктності юридичної особи теж потребує належної уваги, тож буде 

розглянуте нижче. 

Пропонуємо першим дослідити питання правоздатності Державних 

акціонерних компаній. Категорія правоздатності, підсумовуючи думки та теорії 

багатьох науковців, однозначно входить до складу правосуб’єктності 

юридичних осіб і є визначальною.  
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Загалом категорія правоздатності юридичних осіб – одна з ключових у 

цивільному та торговому праві багатьох держав. Варто наголосити, що для 

західноєвропейських, американських і японських правознавців не є головний 

абстрактно-теоретичний набір ознак юридичної особи. Це пов’язано з позицією 

законодавця, який теж не надавав великого значення ознакам юридичних осіб як 

суб’єктів цивільного права, однак визначає відповідну правоздатність. Так, у 

японській доктрині цивільного права юридичними особами вважаються ті особи 

(крім фізичних осіб), за якими закон визнає правоздатність. Німецькі вчені 

наявність у юридичної особи майна, самостійну відповідальність її за власними 

зобов’язаннями тощо, зазвичай, розглядають не як ознаки юридичної особи, а як 

передумови правосуб’єктності такої особи та наслідки її реалізації[222, с. 19]. 

Справедливим буде зазначити, що такий підхід раціональний і логічний, 

оскільки ознаки юридичної особи самі собою визначають спектр її можливостей, 

становище у правовому та бізнесовому полі. Відповідно до радянського підходу, 

навпаки, сукупність ознак визначено цивільним законодавством, де надавалося 

тлумачення юридичної особи. 

Правоздатність здебільшого визначають як здатність особи мати права та 

виконувати обов’язки. Можна сказати, що це «право мати право». 

Правоздатність є невід’ємною від особи й абстрактною, а не конкретною, на 

відміну від суб’єктивного права[222, с. 72].  

У літературі радянських часів можна віднайти кардинально різні погляди 

щодо значення категорії «правоздатність»: одні вчені говорять про 

універсальність досліджуваної категорії[110, с. 24-25], натомість інші 

пропонують звузити значення правоздатності лише до меж цивільного 

права[220, с. 263]. Погоджуємося із сучасниками і також вважаємо більш 

обґрунтованим підхід, що передбачає універсальний характер правоздатності, 

адже нелогічно обмежити здатність мати права й обов’язки особи (фізичної чи 

юридичної) цивілістичними межами, позаяк виникає незліченна кількість 

ситуацій, коли суб’єкт може або повинен діяти на межі, наприклад, цивільного 

та трудового права, цивільного і господарського права (хоча можна зазначати 
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про умовність такої межі), а що ж до ЮОПП, то часто виникають моменти стику 

цивільного й адміністративного права. 

Хоча правоздатність є постійним станом особи та визначається її правовим 

статусом, елементом останнього, вона не може бути статичною. 

У правоздатності, як вважається в науці, є зв’язок особи з державою та 

суспільством, який характеризується наявністю у особи повної, реальної та 

гарантованої можливості бути носієм конкретних прав та обов’язків[195, с. 106]. 

Загальність правоздатності означає, що держава від початку наділяє 

суб’єктів права загальною властивістю – юридичною здатністю бути носіями 

відповідних прав та обов’язків, передбачених законом. Однак вона може по-

різному проявлятися у різних галузях права, тому виділяють загальну, 

спеціальну та галузеву правоздатність. 

Загальна правоздатність – це можливість особи взагалі мати будь-які права 

й обов’язки з передбачених або ж незаборонених законом. Галузева 

правоздатність стосується окремих сфер регулювання. Спеціальна 

правоздатність передбачає можливість набувати лише обмежене коло прав та 

обов’язків. Стосовно фізичних осіб ідеться, скоріше, про посадову чи професійну 

правоздатність, а для юридичних осіб – саме про спеціальну, яка визначається 

цілями та завданнями, передбаченими у статутних або засновницьких 

документах окремої юридичної особи[14, с. 106-108]. 

Концепція спеціальної правоздатності сформувалася історично та пов’язана 

з дозвільним порядком виникнення юридичних осіб. Свого часу статути 

корпорацій затверджувалися або санкціонувалися державою, набуваючи при 

цьому значення нормативного акта, а тому вчинення не передбачених ними дій 

вважалося правопорушенням. У країнах англо-саксонської правової системи 

явище спеціальної правоздатності називають доктриною «Ultra vires». В. Ансон 

пояснює її суть таким чином: «Здатність корпорації укладати договори обмежена 

тим фактом, що будь-яка дія, вчинена корпорацією з перевищенням прав, 

наданих їй відповідно до закону, за загальним правилом, є Ultra vires та недійсна. 

Позаяк корпорація не існує окремо від акта парламенту, яким вона створена або 



 100 

дозволено її створення, випливає, що її правоздатність обмежена виконанням тих 

повноважень, які надані законом або можуть розумно витікати з його тексту. 

Навіть якщо акціонери згодом ухвалять договір, який суперечить цілям статуту, 

він все одно не може вважатися зобов’язуючим компанію». Застосовуючи цю 

доктрину, суди визнавали недійсними угоди, які виходять за межі цілей 

діяльності юридичної особи. Згодом, із розширенням кола правовідносин, у які 

вступали компанії, ця доктрина похитнулася і з середини ХХ століття намітилася 

тенденція до розширення правоздатності юридичних осіб. Однак принцип Ultra 

vires у Великій Британії було скасовано лише 1989 року Законом про компанії. 

Окремі країни визнали за юридичними особами загальну правоздатність. 

Найбільш широка вона у Швейцарії, де юридичні особи можуть мати будь-які 

майнові та особисті немайнові права, крім тих, які за своєю суттю можуть 

належати лише фізичній особі[92, с. 70-72]. У США закони більшості штатів 

встановлюють принцип загальної правоздатності корпорацій. Вимога про 

обов’язкове визначення в статуті корпорації навіть загальних видів діяльності 

заважало розвитку ділової активності, утруднювало реагування на зміни 

кон’юнктури ринку та переливи капіталів у перспективні галузі, ставило під 

сумнів законність багатьох операцій, що не сприяло стабільності господарської 

діяльності. Навіть якщо правоздатність корпорації є спеціальною відповідно до 

закону чи статуту, правочини, укладені з перевищенням повноважень, не 

вважаються нікчемними[204, с. 30-34]. 

У ЦК України наявний розподіл юридичних осіб на приватних і публічних, 

але не визначено різниці в їх правосуб’єктності. ДАК є ЮОПП. Визначальним 

елементом правового статусу ЮОПП є мета, а в комплексі з нею функції та 

завдання її створення, оскільки останнім прямо пропорційний обсяг прав та 

обов’язків суб’єкта. Тож правовий статус ЮОПП суттєво відрізняється від 

статусу юридичних осіб приватного права. Таким чином, суттєва різниця наявна 

і в правосуб’єктності, оскільки остання, як влучно зазначив С.С. Алексєєв, – 

складовий елемент правового статусу особи[7, с. 139].  
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Усі юридичні особи створюються з певною метою, тобто вчинення 

правочинів, взаємодія з іншими суб’єктами – правовідносини є необхідними для 

досягнення мети юридичної особи. На відміну від фізичних осіб, дієздатність 

юридичних осіб виникає разом із правоздатністю, оскільки тільки разом ці два 

елементи правового статусу надають суб’єкту можливість функціонувати. 

ДАК, як й інші юридичні особи публічного права, – це специфічні суб’єкти 

цивільного права. Вони створюються у розпорядчому порядку з метою 

задоволення публічних інтересів та виконання функцій держави на базі 

підприємств цілої галузі, а отже, державного майна. Важливо зауважити, що 

ДАК є комерційними організаціями, тож мають на меті отримання прибутку. 

Однак, як слушно зауважує Н.В. Козлова, цілі діяльності комерційних 

організацій, які наділені спеціальною правосуб’єктністю, не вичерпуються 

прагненням до отримання прибутку, а мають забезпечувати суспільні потреби, 

для задоволення яких вони створені[84, с. 20]. 

За радянських часів, як уже йшлося, такі суб’єкти наділялися спеціальною 

правоздатністю відповідно до покладених на них функцій і завдань. Сьогодні ж 

фактично принцип спеціальної правоздатності полягає в тому, що відповідні 

юридичні особи можуть здійснювати тільки такі юридичні дії, які відповідають 

меті їх діяльності, передбаченій в установчих документах, розпорядчих актах 

органів влади[211, с. 59]. У ЦК України та ГК України міститься різний підхід 

до визначення правоздатності юридичної особи – суб’єкта господарювання. Так, 

у ЦК України передбачене положення про універсальну правоздатність, а в 

ст. ст. 62, 72, 207 ГК України – про спеціальну правоздатність.  

У ст. 82 ЦК України вказано, що на ЮОПП у цивільних відносинах 

поширюються положення ЦК України, якщо інше не встановлено законом. Що 

ж до спеціального законодавства, то: у ч. 2 ст. 1 Закону України «Про акціонерні 

товариства» передбачено регулювання ДАК вказаним законом, а також 

спеціальним. На жаль, уже протягом багатьох років спеціального закону про 

ДАК немає, а правовий статус кожної конкретної компанії встановлюється по-

різному згідно з постановами Кабінету Міністрів України (наприклад, постанови 
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Кабінету Міністрів України від: 5 червня 2000 року № 897 «Про подальше 

реформування медичної та мікробіологічної промисловості»; 22 серпня 1996 

року № 1000 «Про утворення Державної акціонерної компанії «Хліб України»; 

28 березня 1998 року № 373 «Про створення Державної акціонерної компанії 

«Українські поліметали»)[167].  

Таким чином, з одного боку, ДАК згідно з ЦК України наділені 

універсальною правоздатністю, а з другого боку, концепція спеціальної 

правоздатності, зафіксована у ГК України, доктринально обґрунтована та 

логічно підкріплена цілями й завданнями конкретної компанії. 

У літературі наявні пропозиції щодо впровадження спеціальної 

правоздатності юридичних осіб, заснованих державою. Таким юридичним 

особам, на думку Л.В. Винара, має бути надано право вчиняти будь-які дії для 

досягнення визначеної мети, незалежно від сфери їх здійснення. Неможливо та 

непотрібно визначати вичерпний перелік правочинів, що вчинятимуться 

юридичною особою. Проте правочини повинні бути спрямовані на досягнення 

визначеної установчими документами мети. Ці правочини вчений пропонує 

поділити на дві групи: 1) правочини, що укладають для забезпечення нормальної 

роботи юридичної особи (це – договори про водо- та електропостачання, 

користування послугами зв’язку тощо), за допомогою таких правочинів 

безпосередньо не досягається мета юридичної особи; 2) правочини, що 

вчиняються і є характерними саме для конкретної юридичної особи, для 

досягнення покладеної на останню мети. Автор вважає, що загальна 

правоздатність юридичної особи полягає у її можливості вчиняти будь-які дії, 

спрямовані на досягнення визначеної в установчих документах легальної мети в 

будь-яких сферах суспільної діяльності[28, с. 28]. Щодо цього слушним є 

зауваження І.В. Єлісєєва про те, що важливо розмежовувати предмет статутної 

діяльності юридичної особи та конкретні повноваження з реалізації такої 

діяльності. Наприклад, торгівля не входить до предмета статутної діяльності 

суб’єкта, однак він має право укладати договори купівлі-продажу, якщо це 

необхідно для ведення основної діяльності. Таким чином, у сфері цивільного 



 103 

обороту конкретні правомочності організації зі спеціальною правоздатністю 

можуть бути ширшими за предмет статутної діяльності. Також автор визначає, 

що спеціальна правоздатність передбачає наявність у юридичної особи лише 

таких прав та обов’язків, що відповідають цілям її діяльності та прямо 

зафіксовані в установчих документах[66, с. 153].  

Для порівняння: Цивільний кодекс РФ (ст. ст. 49, 52) оперує поняттями «цілі 

створення», «цілі діяльності», «предмет та цілі діяльності», «види діяльності», 

«предмет та визначені види діяльності»[49]. Дослідники вважають таку 

термінологію досить розпливчатою для визначення спеціальної правоздатності 

юридичних осіб. Так, Н.В. Козлова наголошує на тому, що, з одного боку, 

встановлення вичерпного переліку видів діяльності не відповідає потребам 

цивільного обороту, оскільки залишає юридичну особу без будь-якої можливості 

маневрувати, навіть у реалізації цілей і завдань абсолютно некомерційного 

характеру; а з другого боку, як пише вчена, надто широкий список видів 

діяльності взагалі позбавляє принцип спеціальної правоздатності будь-якого 

сенсу[84, с. 21]. 

Варто погодитися із вказаними аргументами, однак питання залишається 

відкритим: державні акціонерні компанії – ЮОПП, що діють як комерційні 

організації – потребують наділення їх правоздатністю в межах, необхідних для 

досягнення мети, з якою їх було створено. Вдалим убачається принцип фіксації 

відповідних законодавчих норм «від загального до конкретного». Таким чином, 

як уже було наголошено, необхідним є прийняття закону про ДАК, до якого 

мають увійти норми про правоздатність таких суб’єктів, а також легальне 

визначення останньої. Зауважимо, що юридичні особи публічного права 

різняться і можуть бути створені у формі установи, підприємства, 

господарського товариства тощо. Обсяг правоздатності у різних категорій таких 

юридичних осіб відрізняється відповідно до поставлених завдань. Саме тому 

зазначені положення стосовно ДАК необхідно конкретизувати згідно з ч. 2 ст. 1 

Закону України «Про акціонерні товариства» у законі про ДАК. У спеціальному 

законі про ДАК потрібно викласти положення про універсальну правоздатність 
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таких суб’єктів, а також про можливість її обмеження відповідно до мети та цілей 

компанії шляхом внесення відповідних положень до Статуту компанії. Такий 

підхід дасть змогу суб’єкту управління компанії за потреби шляхом внесення 

відповідних змін до статуту швидко реагувати на зміни кон’юнктури ринку та 

надавати за можливості побічні послуги, ефективно використовувати відходи чи 

залишки сировини, або ж певне обладнання у момент вимушеного простою чи 

міжсезоння (якщо діяльність компанії має певною мірою сезонний характер) 

тощо. Таким чином, суб’єкти отримають можливість розвитку, руху в 

бізнесовому просторі відповідно до вимог часу, адже не завжди при створенні 

компанії можна передбачити розвиток технологій, а водночас і можливість 

надання відповідних послуг, нової якості використання тих самих відходів чи 

залишків сировини, надання консультативних послуг тощо на десятиліття 

вперед[41, с. 201]. 

На користь запропонованої концепції свідчить таке: держава в особі 

уповноважених органів здійснює управління своїми корпоративними правами. 

Цілями управління корпоративними правами держави серед іншого науковці 

визначають: 

– створення всіх необхідних передумов для постійного врахування потреб 

та особливостей об’єкта управління в процесі формування єдиної державної 

економічної політики; 

– забезпечення ефективної реалізації державних корпоративних прав, 

зокрема й поповнення державного бюджету за рахунок частини прибутку 

господарських товариств, до статутних фондів яких передано частку державної 

власності[135, с. 38]. 

Наступною проблемою, яку неможливо обійти увагою у межах цього 

дослідження, є дієздатність ДАК. У доктрині дієздатність визначають як 

здатність реалізувати правоздатність власними діями в широкому сенсі слова, 

тобто здатність не лише набувати конкретні суб’єктивні права та обов’язки, а й 

здійснювати їх [24, с. 129, 207-221]. 
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Уже не один десяток років вчені дискутують про наявність дієздатності у 

юридичних осіб взагалі. Погляди науковців різняться: одні вважають, що 

поняття дієздатності юридичних осіб позбавлене будь-якого сенсу[53, с. 73], 

натомість інші визнають необхідність дієздатності, як і правоздатності, 

юридичних осіб для участі у цивільному обороті[52, с. 95]. 

В англо-американському праві, де донедавна панувала теорія фікції, була 

популярна позиція, згідно з якою юридична особа як суб’єкт штучний є 

недієздатною. У Цивільному кодексі Швейцарії чітко визначено дієздатність 

юридичних осіб: суб’єкт вважається дієздатним із моменту створення органів, 

передбачених статутом[51, с. 89-90]. Натомість у Цивільному кодексі Російської 

Федерації поняття дієздатності не міститься, хоча юридична особа визнається 

дієздатною. 

На нашу думку, дієздатність юридичних осіб в Україні абсолютно чітко 

визначено законодавчо – у ЦК України наявний відповідний термін. До того ж 

остання – одна з основних властивостей суб’єкта цивільного права та 

беззаперечна умова його вступу у цивільно-правові відносини. 

Правоздатність і дієздатність у сукупності утворюють категорію 

правосуб’єктності. Проте для юридичної особи це поняття має більш 

універсальне значення, оскільки категорія правосуб’єктності передусім 

відображає ту властивість організації, що її правоздатність і дієздатність є 

нероздільними в часі, органічно доповнюють одна одну, а в більшості випадків 

взагалі зливаються. Науковці це пояснюють тим, що не може існувати 

правоздатних, але недієздатних колективних суб’єктів. Якщо юридична особа 

створена в порядку, передбаченому законом, і зареєстрована належним чином, 

то вона стає не тільки правоздатною, а й дієздатною, набуваючи 

правосуб’єктності одразу в повному обсязі[222, с. 76]. 

Характеристика дієздатності та деліктоздатності юридичної особи 

приватного права не залежить від її організаційно-правової форми, мети чи 

предмета діяльності особи[121, с. 80]. Натомість ситуація з ЮОПП склалася по-

іншому: оскільки вони створюються з певною ціллю, метою (яка містить у собі 
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задоволення публічних інтересів), тож і правоздатність та дієздатність вони 

набувають відповідно для виконання поставлених мети, цілей і завдань. Така 

концепція актуальна для ЮОПП, створених у формі установи чи організації, 

тобто органів державної влади, закладів освіти, культури тощо, позаяк їх право- 

та дієздатність обмежуються наданими повноваженнями. 

Учені, досліджуючи проблему дієздатності юридичних осіб, пояснюють 

останню як поєднання цілі діяльності юридичної особи та її волі. Обидва ці 

моменти – вольовий і цільовий – однаково важливі для поняття суб’єкта права та 

взаємообумовлені. Юридична особа є носієм людської цілі, яку правопорядок 

визнає самоціллю через надання юридичної сили волі, необхідній для досягнення 

цілі. Будучи суб’єктом права, юридична особа здатна формувати та виявляти 

волю, яка – необхідний базис механізму дії права. Ця воля визначається і 

направляється цілями та метою створення юридичної особи[84, с. 34-35]. 

Стосовно деліктоздатності існують три основні точки зору, зокрема, її 

розглядають як: елемент правоздатності; елемент дієздатності; самостійний 

елемент правосуб’єктності[178, с. 61]. Цікавим є те, що в цивілістиці й досі не 

визначені критерії розмежування деліктоздатності та дієздатності, особливості 

їх взаємодії. 

С.С. Алексєєв визначав деліктоздатність як «…властивість особи нести 

самостійну юридичну відповідальність за вчинені нею правопорушення 

(делікти)»; вчений вважав, що для більшості суб’єктів у загальній структурі 

правосуб’єктності деліктоздатність як елемент виокремлювати не має сенсу, 

однак наголошував, що у деяких випадках у цьому виникає необхідність[8, с. 80]. 

Я.Р. Веберс та О.С. Іоффе пропонували широкий підхід до розуміння 

дієздатності: вона розглядається як збірна категорія, що включає в себе здатність 

до вчинення правомірних юридичних дій (правочиноздатність), і здатність до 

відповідальності за правопорушення (деліктоздатність), тобто вказані здатності 

розцінюються як структурні елементи єдиного поняття дієздатності. 
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Сучасні вчені дотримуються концепції, згідно з якою до складу 

правосуб’єктності входять правоздатність, дієздатність і деліктоздатність[178, с. 

61].  

На наш погляд, така думка слушна: зі змісту ст. ст. 91, 92 ЦК України 

убачається, що законодавець виділяє два елементи правосуб’єктності юридичної 

особи – правоздатність і дієздатність. Тож дієздатність є окремим елементом 

правосуб’єктності юридичної особи. Натомість деліктоздатність логічно 

включити до складу дієздатності. Деліктоздатність, як уже зазначалося, це – 

здатність нести відповідальність за вчинені правопорушення, делікти – 

зобов’язання, що виникають із нанесення шкоди. Відповідно, деліктоздатність 

можна розглядати як частину дієздатності. 

Згідно з ч. 4 ст. 91 ЦК України правоздатність юридичної особи виникає з 

моменту її створення і припиняється із дня внесення до єдиного державного 

реєстру запису про її припинення. Вчені зазначають, що правоздатність і 

дієздатність юридичної особи виникають одночасно, у момент виникнення 

власне юридичної особи[54;203]. Досвід зарубіжних країн щодо вказаного не 

однаковий: у Російській Федерації ситуація така ж, як і в Україні, а позиції 

законодавців Німеччини та Фінляндії у цьому питанні різняться. Так, момент 

виникнення правоздатності та дієздатності юридичної особи можуть не збігатися 

у часі. В Німеччині акціонерні товариства та товариства з обмеженою 

відповідальністю визнаються обмежено правоздатними з моменту попередньої 

державної реєстрації товариства і стають дієздатними із моменту їх реєстрації як 

юридичних осіб. Так само відбувається і у Фінляндії[84, с. 36-37]. Тобто 

правоздатність набувається юридичною особою у два етапи: з моменту 

державної реєстрації попереднього товариства – обмежена, із моменту державної 

реєстрації товариства – повна, одночасно з повною правоздатністю настає і 

дієздатність. В Україні юридична особа стає право- та дієздатною з моменту 

державної реєстрації. 

Набуття цивільних правоздатності та дієздатності для ДАК як ЮОПП 

здійснюється за загальним правилом, відповідно до Закону України «Про 
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державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Згідно зі 

ст. 3 вказаного Закону його дія поширюється на державну реєстрацію всіх 

юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності 

та підпорядкування[154]. Тож, незважаючи на особливий порядок створення, 

ЮОПП потребують державної реєстрації. Отже, ДАК набуває цивільні право- та 

дієздатність у момент її державної реєстрації.  

Ще одним важливим питанням є розмежування понять «правосуб’єктність» 

і «господарська компетенція». Наукова дискусія щодо цього точиться упродовж 

багатьох років, а з прийняттям ГК України ускладнилася відсутністю в ньому 

легального визначення терміна «господарська компетенція». Як зазначає О.І. 

Зозуляк, окреслена проблема лежить на стику приватноправових і публічно-

правових інтересів і виникла з появою теорії господарського права, прихильники 

якої й запропонували цей термін[73, с. 15]. 

Відповідно до господарської концепції господарська компетенція має 

витіснити та замінити цивільну, адміністративну і фінансову правосуб’єктність 

у сфері правовідносин, що належить до безпосереднього здійснення 

господарської діяльності й управління нею. До складу господарської компетенції 

автори концепції пропонують включати права та обов’язки суб’єкта, а також 

можливість їх набувати за певних умов (юридичних фактів)[224, с. 125]. 

Доцільно частково погодитись із авторами господарської концепції, що поняття 

«суб’єкт господарювання» ширше, ніж поняття юридична особа, оскільки воно 

використовується лише у відносинах, що регулюються методом юридичної 

рівності сторін, натомість поняття «суб’єкт господарювання» характеризує 

організацію як учасника господарських відносин і по вертикалі, і по горизонталі. 

На думку В.В. Лаптєва, введення цього терміна у господарських відносинах 

витісняє інститут юридичної особи як такий, що частково характеризує 

правосуб’єктність організацій[73, с. 16;224, с. 128]. Однак, незважаючи на 

перелічені аргументи, постає низка запитань: «Чи можна порівнювати категорії 

правосуб’єктності та господарської компетенції?»; «Чи перебувають вони в 

одній площині?»; «Як саме вони співвідносяться?». 
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Варто пригадати, що поняття «компетенція» вчені часто визначають як 

права й обов’язки владних органів, надані для виконання покладених функцій, 

хоча єдиного підходу нині не вироблено[110, с. 120;35, с. 15]. Убачається, що 

категорія «господарська компетенція» характерна для адміністративного та 

господарського права, а категорія «правосуб’єктність» – для цивільного права. 

Що ж до визначення правильного співвідношення понять 

«правосуб’єктність» і «господарська компетенція», то слушною є думка 

В.К. Мамутова. Учений в певний період свого наукового шляху притримувався 

позиції, що передбачає включення правоздатності до структури компетенції[105, 

с. 16]. Однак пізніше він змінив підхід, вказавши, що ці два поняття 

різноплощинні, тобто не можуть включатись до складу один одного жодним 

чином. Компетенція, як вказував автор, це сукупність конкретних прав та 

обов’язків, якими наділений державний орган; вона має чітко визначений обсяг, 

натомість правосуб’єктність – це основа для самостійного набуття прав та 

обов’язків юридичною особою, до того ж обсяг останньої немає чітких меж[106, 

с. 59]. Подібного погляду дотримувалися Ю.Г. Басін, О.А. Пушкін, В.Ф. 

Яковлева. Остання розглядала компетенцію та правосуб’єктність як 

різноплощинні явища та не пов’язувала розвиток господарського права з 

поняттям компетенції, відстоюючи позиції єдності цивільно-правового 

регулювання[246, с. 17-27]. Варто підтримати такий підхід і наголосити, що 

категорія господарської компетенції не може замінити собою поняття 

правосуб’єктності юридичних осіб. Поняття правосуб’єктності є міжгалузевим і 

набуває особливого змісту під час застосування у різних сферах права. Доцільно 

також вказати, що термін «компетенція» може бути застосований до ЮОПП у 

формі установи, однак до державних акціонерних компаній його застосовувати 

не потрібно, оскільки такий суб’єкт, хоча і створюється для задоволення 

публічних інтересів та опосередкованого виконання певних функцій держави, 

має особливості правового становища, проте діє на рівні з іншими суб’єктами 

цивільного обороту. 
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Отже, у ЦК України передбачено універсальну правосуб’єктність 

юридичних осіб за загальним правилом, хоча і не міститься вказаного терміна, а 

наявні поняття «правоздатність» і «дієздатність». ДАК як суб’єкти цивільного 

права з особливостями правового статусу мають універсальну 

правосуб’єктність, межі якої мають бути вказані в статуті відповідно до цілей, 

мети та завдань, а також із урахуванням сфери діяльності, специфіки 

виробництва / надання послуг кожної компанії.  

 

Висновки до розділу 2 

1. Поняття «державне акціонерне товариство» використовується у 

нормативно-правових актах (ГК України – ст. 74, закони України «Про 

акціонерні товариства» – ч. 2 ст. 1, «Про управління об’єктами державної 

власності» – ч. 1 ст. 11, «Про приватизацію державного майна» – ч. 3 ст. 8), але 

його визначення у них не міститься. Натомість у Державному класифікаторі 

України ДК 002:2004 «Класифікація організаційно-правових форм 

господарювання», затвердженому наказом Державного комітету України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року, 

воно наявне: державна акціонерна компанія (товариство) визначається як 

акціонерне товариство, державна частка у статутному фонді якого перевищує 50 

відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального 

впливу на господарську діяльність цієї компанії.  

У чинному національному законодавстві не передбачено норми, що вимагає 

використання слова «державне» у назві акціонерних товариств відповідно до 

кількості належних державі акцій. Доцільно унормувати це питання шляхом 

внесення змін до ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: 

«Акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі, у 

назві має містити слово «державне».  

2. ДАК і НАК є державними акціонерними товариствами з особливим 

правовим статусом, оскільки створюються у розпорядчому порядку органами 

державної влади у стратегічних галузях економіки з наступним формуванням 
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статутного капіталу пакетами часток (акцій) державних підприємств, товариств 

певної галузі (підгалузі) економіки з метою забезпечення безпеки держави. 

Правовий статус державних акціонерних компаній регулюється в 

індивідуальному порядку, хоча вимагає уніфікованого підходу. У ч. 2 ст. 1 

Закону України «Про акціонерні товариства» міститься посилання на 

спеціальний закон для регулювання діяльності таких суб’єктів.  

Визначення поняття «Державна акціонерна компанія», наведене в 

Державному класифікаторі, є неповним, оскільки не містить ознак ДАК як 

особливого суб’єкта цивільного обороту. 

Отже, правовий статус ДАК має бути унормований у спеціальному законі, 

який комплексно регулюватиме особливості цивільно-правового статусу ДАК. 

Визначення ДАК пропонуємо викласти у зазначеному законі у такій редакції: 

«Державна (національна) акціонерна компанія – це акціонерне товариство, 

100 відсотків акцій якого належать державі, що створюється у стратегічно 

важливих галузях економіки відповідно до розпорядчого акта центрального 

органу виконавчої влади на основі державної власності, в тому числі пакетів 

акцій / часток, що належать державі у статутних капіталах господарських 

товариств однієї галузі та можуть утворити єдиний комплекс, а також інших 

майнових об’єктів. 

3. Юридичні особи публічного права можуть бути створені в організаційно-

правовій формі товариства, оскільки у ЦК України не міститься такої заборони, 

а в ст. 83 щодо визначення організаційно-правових форм суб’єкта вжито термін 

«юридична особа» (щоправда, не вказано – чи то приватного права, чи то 

публічного права).  

4. Однією з особливостей ДАК є участь держави в управлінні компанією. 

Держава в особі уповноважених органів бере участь в управлінні державними 

акціонерними компаніями шляхом здійснення повноважень акціонера, власника 

100 відсотків акцій товариства, тобто вищого органу управління. Механізм 

реалізації корпоративних прав держави, зокрема права на управління ДАК, 

здійснюється через надання вказівок до виконання компанією. Проте низка 
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питань регулюється нормативно (приміром, питання стосовно дивідендів, 

призначення керівників, погодження фінансових планів). 

Управління здійснюється шляхом видачі уповноваженим суб’єктом 

управління наказів стосовно призначення та звільнення посадових осіб, 

погодження і затвердження річних фінансових планів та звітів по них, 

погодження договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та 

управління майном не лише суб’єктом управління, а й Міністерством 

економічного розвитку України, Міністерством фінансів України, Фондом 

державного майна України та Міністерством юстиції України і подальшим 

затвердженням Кабінетом Міністрів України. 

Держава реалізує право на управління ДАК через призначення відповідних 

осіб на посади керівників підприємства та членів наглядової ради, що 

здійснюється на основі конкурсних відборів, процедури проведення яких 

законодавчо зафіксовані. Така практика наявна близько десяти років і є 

ефективною, оскільки під час участі кандидатів у конкурсі комісія має 

можливість оцінити їх професійні й особисті навички, погляди на управління та 

подальший розвиток підприємства. 

Ще одним способом участі держави (уповноваженого суб’єкта управління) 

в управлінні ДАК є участь через представників у наглядових радах, визначення 

шляхів проведення фінансових перевірок діяльності, визначення критеріїв 

відбору незалежного аудитора, порядку розпорядження активами державних 

господарських організацій. 

Українська система управління корпоративними правами держави потребує 

значного удосконалення на основі запозичення європейського досвіду з 

урахування особливостей національних правової та економічної систем. 

5. Категорія «правосуб’єктність» за своїм змістом включає правоздатність і 

дієздатність. Для юридичних осіб вона має особливе значення, оскільки виражає 

таку властивість організації, що взаємозв’язок цих категорій є нерозривним у 

часі, і вони здебільшого зливаються. 
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6. У ЦК України передбачено універсальну правосуб’єктність юридичних 

осіб за загальним правилом, хоча і не вжито вказаного терміна, натомість є 

поняття «правоздатність» і «дієздатність». ДАК – суб’єкти цивільних 

правовідносин з особливостями правового статусу, що потребують 

правосуб’єктності, яка відповідала б цілям, меті та завданням кожної компанії.  

7. Запропоновано багатоступеневу концепцію закріплення 

правосуб’єктності ЮОПП, а саме ДАК. По-перше, необхідним убачається 

прийняття закону про ЮОПП, у якому необхідно передбачити норми про 

правоздатність таких суб’єктів, а також про легальне визначення останньої. 

Спеціальний закон про ДАК, серед іншого, має містити положення про 

правоздатність таких суб’єктів та її межі у загальному вигляді із зазначенням 

норми щодо можливості розширення меж їх правосуб’єктності у статуті компанії 

відповідно до потреб сфери її діяльності. Такий підхід дасть змогу суб’єктам 

господарювання швидко реагувати на зміни кон’юнктури ринку та надавати за 

можливості побічні послуги, ефективно використовувати відходи чи залишки 

сировини, або ж певне обладнання в момент вимушеного простою або 

міжсезоння (якщо діяльність компанії має певною мірою сезонний характер) 

тощо. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ 

АКЦІОНЕРНИХ КОМПАНІЙ 

 

3.1 Особливості правового режиму майна державних акціонерних 

компаній 

 

Під правовим режимом майна суб’єктів господарювання у правовій 

доктрині розуміють встановлені правовими нормами структуру цього майна, 

порядок його придбання (формування), використання і вибуття, а також порядок 

звернення на нього стягнення кредиторів[45, с. 199]. 

При створенні юридичної особи – суб’єкта господарювання, одним із 

важливих питань, які постають, є питання правового режиму майна. Адже від 

обраної організаційно-правової форми залежить і правовий режим майна 

юридичної особи. Наприклад, майно казенного підприємства є державною 

власністю та належить йому на праві оперативного управління, а майно 

державних підприємств, хоч також є державним, належить їм на праві 

господарського відання (ст. 74, 76 ГК України). 

Основою майнового режиму суб’єктів господарювання відповідно до 

ст. 133 ГК України, на якій ґрунтується їх господарська діяльність, є право 

власності й інші речові права – право господарського відання та право 

оперативного управління й інших речових прав, передбачених законодавством 

України. 

Право власності згідно з нормами ГК України (ст. 134) визнається основним 

речовим правом у сфері господарювання юридичних осіб державного сектора 

економіки і включає у себе весь спектр правомочностей щодо використання 

майна. Відповідно до положень ЦК України суб’єктами права власності є фізичні 

та юридичні особи, держава Україна, територіальні громади й інші суб’єкти. 

Право приватної власності досить чітко врегульоване нормами чинного 

національного законодавства, натомість щодо права державної власності 
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виникає ціла низка питань, на які вже багато років немає однозначних відповідей 

ані в літературі, ані в законодавстві. 

Держава, хоча і діє у цивільному обороті на рівних правах з іншими 

учасниками, це – специфічний, особливий суб’єкт цивільних відносин. Проте 

водночас на останню покладений комплекс соціально-економічних, політичних 

та інших функцій. Для реалізації свого призначення держава повинна мати у 

власності відповідне майно, що становить матеріальну основу здійснення її 

завдань і функцій. При цьому в процесі управління державним майном беруть 

участь всі органи держави. У зв’язку з цим управління державним майном можна 

кваліфікувати як одну з функцій держави[16, с. 12]. Інакше кажучи, на базі 

державного майна забезпечується концентрація зусиль і ресурсів для досягнення 

особливо важливих суспільних цілей[151]. 

У науковій літературі здебільшого[124, с. 355-360] вказується на 

необхідність існування державного майна, оскільки наявність останнього 

забезпечує суб’єкту можливість виконання низки функцій (створення 

матеріальних передумов для забезпечення стійкого відтворення суспільного 

капіталу; забезпечення можливості держави бути самостійним елементом в 

економічних правовідносинах з іншими суб’єктами власності; забезпечення 

функціонування капіталомістких галузей виробництв і сфер економіки, що 

мають високий рівень усуспільнення та потребують капіталовкладень, які не під 

силу дрібному капіталу; створення сприятливих умов для розвитку приватного 

підприємництва із забезпеченням частини витрат у тих сферах діяльності, які не 

вигідні останньому; забезпечення функціонування некомерційної соціальної 

сфери та виробництво суспільних благ, національної безпеки; полегшення 

наслідків криз шляхом мобілізації ресурсів, зниження рівня оподаткування та 

використання державних резервних фондів, здійснення товарних інтервенцій 

тощо)[16, с. 13-14]. 

Варто викласти й протилежну позицію. Так, на думку С.С. Алєксєєв, 

правильно та раціонально взагалі відмовитись від такої форми власності, як 

державна. Вчений наголошує: у майбутньому слід зважати, що саме явище 
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державної власності за своєю природою приховує небезпеку сповзання 

економічних відносин у сферу адміністративного управління зі всіма сумними 

економічними та соціальними наслідками, що неминуче, на його думку, 

настануть. Він визнає виправданим використання державної власності (як 

економічно неефективного феномена) лише у виняткових ситуаціях, таких як 

військовий час, вихід зі значної економічної кризи, з метою вирішення певних 

соціальних проблем тощо, однак лише за умови існування в суспільстві 

«справжніх відносин власності»[9, с. 144-146]. 

Наведена позиція, вважаємо, є спірною, оскільки не відображає сучасних 

економічних і політичних реалій. Слушною, на нашу думку,  убачається перша 

позиція, згідно з якою існування державної власності не лише правильне, а й 

життєво необхідне для здорового функціонування такого організму, як держава. 

Адже без належного матеріального ресурсу (майна, належного державі) остання 

не спроможна буде виконувати свої соціально-політичні, економічні й інші 

функції. 

Таким чином, суб’єкти господарювання державного сектора економіки – це 

суб’єкти, що діють на основі лише державної власності, а також суб’єкти, 

державна частка в статутному фонді яких перевищує 50 відсотків чи становить 

величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську 

діяльність цих суб’єктів (ч. 2 ст. 22 ГК України), зокрема ДАК – мають особливе 

значення для економіки держави.  

Протягом тривалого часу питання правового статусу майна суб’єктів 

господарювання державного сектора економіки потребує додаткового 

урегулювання, адже в чинному національному законодавстві відсутня загальна 

концепція розуміння правового режиму майна таких специфічних суб’єктів. Так, 

у листі Міністерства юстиції України «Роз’яснення порядку реєстрації прав 

власності на об’єкти нерухомого майна залежно від форми власності» від 11 

січня 2007 року № 19-32/2 на основі аналізу чинного національного 

законодавства зроблено акцент на спеціальному (особливому) правовому режимі 

майна акціонерних товариств, засновником і єдиним акціонером яких є держава 
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в особі органів виконавчої влади, порівняно з господарськими товариствами, які 

створюються у загальному порядку. Особливість полягає у тому, що власником 

майна, переданого до статутного фонду такого товариства, залишається держава 

в особі Кабінету Міністрів України чи іншого органу виконавчої влади, який є 

засновником товариства, і відчуження такого майна можливе лише органами 

приватизації відповідно до передбачених спеціальним законодавством 

процедур[188]. Так, наведене Роз’яснення містить положення, які, в розріз 

концепції національного законодавства про неможливість одночасного 

існування двох власників одного майна, констатують наявність двох власників 

такого майна – держави в особі уповноваженого органу та товариства: держава 

залишається власником майна, однак і товариство теж набуває прав на передане 

майно. Водночас держава є власником і акцій, і майна, що було передане в оплату 

тих самих акцій. Такий стан речей суперечить положенням чинного 

національного законодавства і потребує врегулювання на законодавчому рівні. 

У більш пізньому роз’ясненні Міністерства юстиції України зазначено про 

необхідність чіткого й однозначного визначення правового режиму майна ДАК 

саме на законодавчому рівні, але дотепер відповідні зміни до законодавства не 

внесені[60].  

Наступні матеріали судової справи є цікавими прикладами щодо 

неоднозначного визначення судами власника майна, яке було передане 

державою, в особі Кабінету Міністрів України, НАК «Надра України» на праві 

повного господарського відання, а останньою – дочірньому товариству, яке 

надалі відчужило означене майно, а також ілюстрацією використання 

неналежних правових титулів для закріплення майна за акціонерним 

товариством. Зокрема, постанова Вищого господарського суду України 

від 23 квітня 2010 року № 6/11. Обставини справи: заступник генерального 

прокурора України в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та 

НАК «Надра України» (далі – Позивач) звернувся до господарського суду 

м. Києва з позовом до ТОВ «Мультисервіс», ДП НАК «Надра України» 

Полтавнафтогазгеологія», ТОВ «Промислово-енергетична компанія «Гермес», 
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ВДВС Головного управління юстиції у Полтавській області (далі – Відповідач 1, 

2, 3, 4 відповідно) про визнання недійсними результатів аукціону з реалізації 

арештованого майна, проведеного 15 вересня 2008 року, закріплених у 

протоколах, посилаючись на приписи ст. ст. 57, 65, 136 ГК України. 

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 15 вересня 2008 року було проведено 

аукціон із реалізації арештованого майна, на якому переможцем було визнано 

ТОВ «Промислово-енергетична компанія «Гермес», за результатами якого 

продано обладнання вісім свердловин на суму 1030979 грн, проте під час 

реалізації майна, розміщеного на свердловинах, не було перевірено та не надано 

правової оцінки повноваженням ДП НАК «Надра України» 

Полтавнафтогазгеологія» на відчуження майна, що призвело до продажу 

останнього особою, яка не є його власником. Тож було порушено права дійсного 

власника, оскільки саме позивач є власником майна, переданого дочірнім 

підприємствам на праві повного господарського відання. 

ВДВС Головного управління юстиції у Полтавській області у позові також 

просив відмовити у задоволенні позову, вказуючи на те, що правовий режим 

користування спірним майном було змінено після його опису й арешту, а 

Позивачем не надано доказів, що йому передавалося саме спірне майно. 

Рішенням Господарського суду м. Києва позовні вимоги задоволено в 

повному обсязі. Київський апеляційний господарський суд, переглянувши це 

рішення, залишив його без змін.  

Справу було переглянуто у касаційному порядку Вищим господарським 

судом України.  

ВГС України постановив у касаційній скарзі відмовити. Із матеріалів справи 

встановлено, що ДП «НАК «Надра України» Полтавнафтогазгеологія» було 

утворено шляхом реорганізації державного геологічного підприємства 

«Полтавнафтогазгеологія» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 17 серпня 2000 року № 1273 «Питання Національної акціонерної компанії 

«Надра України» та інших нормативних актів законодавства України» (п. 1.1 

Статуту товариства). Надалі державне геологічне підприємство 
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«Полтавнафтогазгеологія» було включене до переліку підприємств, майно яких 

передається до статутного капіталу НАК «Надра України», з подальшим 

перетворенням у дочірні підприємства компанії. 

Відповідно до п. 2.7 статуту майно ДП «НАК «Надра України» 

Полтавнафтогазгеологія» є власністю засновника і належить підприємству на 

праві повного господарського відання. 

Нову редакцію статуту ДП «НАК «Надра України» 

Полтавнафтогазгеологія» було зареєстровано 1 листопада 2007 року. Відповідно 

до пп. 5.7 підприємство не може відчужувати належні йому майнові права та 

майно, передане засновником, без згоди останнього. 

Предметом спору є вимога прокурора в інтересах держави в особі Кабінету 

Міністрів України та НАК «Надра України» про визнання недійсними 

результатів аукціону з реалізації арештованого майна з підстав відсутності у ДП 

«НАК «Надра України» Полтавнафтогазгеологія» повноважень на відчуження 

вказаного майна, оскільки власником майна є НАК «Надра України». 

Вищий господарський суд України обґрунтував рішення таким чином: 

відповідно до ч. 2 ст. 22 ГК України суб’єктами господарювання державного 

сектора економіки є суб’єкти, що діють на основі лише державної власності, а 

також суб’єкти, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 

50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального 

впливу на господарську діяльність цих суб’єктів. 

Держава реалізує право державної власності у державному секторі 

економіки через систему організаційно-господарських повноважень відповідних 

органів управління вказаних суб’єктів, що належать до цього сектора і 

здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання чи 

оперативного управління. 

Згідно з п. 2 ст. 135 ГК України власник має право особисто засновувати 

господарські організації та закріплювати за ними майно на праві власності, праві 

господарського відання та оперативного управління (за умови здійснення 

некомерційної діяльності). У ст. 136 ГК України визначено право господарського 
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відання як речове право суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і 

розпоряджається закріпленим за ним майном власника, з обмеження 

правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника. 

Відповідно до п. 1.2 статуту ДП «НАК «Надра України» 

Полтавнафтогазгеологія» його засновником є НАК «Надра України», спірне 

майно належить підприємству на праві повного господарського відання. 

Засновник НАК «Надра України» – держава в особі Кабінету Міністрів України 

(п. 18 статуту НАК «Надра України»); майно передане НАК «Надра України» 

дочірнім підприємствам є її власністю. Оскільки НАК «Надра України» є ВАТ, 

акції якого належать державі, спірне майно є державною власністю. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про введення мораторію на примусову 

реалізацію майна» встановлено мораторій на застосування примусової реалізації 

майна державних підприємств і господарських товариств, у статутних фондах 

яких частка держави становить не менше 25 відсотків, до вдосконалення 

визначеного законами України механізму примусової реалізації майна.  

Отже, Вищий господарський суд України постановив рішення попередніх 

інстанцій залишити без змін[140].  

Наведені матеріали судової практики свідчать про неоднозначне бачення 

судами проблеми співвідношення держави як власника майна та держави як 

власника корпоративних прав; фактично, виходячи з наведеного рішення, це 

одне і те ж. Відтак, з’являється одночасно два власники на одне майно. Така 

позиція не відповідає ані чинному національному законодавству, ані романо-

германській цивілістичній доктрині загалом.  

У доктрині наявні різні погляди на правовий титул, на якому повинно 

закріплюватись майно, передане державою в особі суб’єктів управління, 

державним акціонерним товариствам та їх дочірнім товариствам. Також немає 

єдності у поглядах науковців щодо можливості поширення на таке майно 

правових титулів, похідних від права державної власності, зокрема права 

господарського відання. 
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У ГК України (ст. ст. 134, 135) та ЦК України (ст. ст. 316–327) містяться 

основні положення щодо права власності й основних повноважень власника. 

В ГК України виокремлено право власності суб’єкта господарювання, який має, 

крім визначених у ЦК України прав володіння, користування та розпорядження, 

право надавати належне йому майно іншим суб’єктам для використання його на 

праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління, 

або на основі інших форм правового режиму майна. Отже, в ГК України не 

вбачається різниці між формами власності суб’єктів господарювання. Натомість 

у ЦК України визначено право приватної власності, право державної власності 

та право комунальної власності (ст. ст. 325, 326, 327 відповідно). Стосовно 

державної власності вказано про здійснення права власності органами державної 

влади та в окремих випадках (визначених законом) іншими суб’єктами(ч. ч. 2, 3 

ст. 326). 

Таким чином, законодавець не вбачає різниці у здійсненні права власності 

суб’єктами господарювання, засновниками яких є фізичні, юридичні особи чи 

держава), а також в організаційно-установчих повноваженнях власника 

відповідно. Проте у ЦК України акцентовано увагу на механізмі реалізації права 

власності державою – через відповідні державні органи. 

Проблема виникає вже на етапі формування статутного капіталу державних 

акціонерних товариств. Частина їх отримали право власності на державне майно, 

передане до їх статутних фондів за рішеннями уповноважених суб’єктів 

управління об’єктами державної власності. Це ДАК, створені в порядку 

приватизації державних підприємств, акціонерні товариства, створені на 

виконання Указу Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 «Про 

корпоратизацію підприємств», а також державні банки[164]. Інша частина 

державних акціонерних товариств – зокрема, ДАК / НАК, державні холдингові 

компанії – отримує статутний капітал, сформований шляхом об’єднання за 

галузевим принципом майна державних унітарних підприємств, а також 

належних державі пакетів акцій, відповідно, й корпоративних прав. У другому 

випадку виникає зовсім незрозуміла ситуація: частина майна передається 
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державою у власність товариства, а інша частина майна, що передається 

товариству, залишається у державній власності та закріплюється на похідних від 

права власності титулах. Наприклад, пакети акцій і інше майно, передані до 

статутних капіталів державних холдингових компаній, перебувають у державній 

власності та закріплюються за цими компаніями на праві господарського відання 

(ч. 13 ст. 6 Закону України «Про холдингові компанії в Україні»). Правовий 

режим майна інших акціонерних товариств з особливим статусом визначається 

індивідуально у кожному окремому випадку. Так, на всі об’єкти державної 

власності у статутному капіталі ДАК «Укрресурси» поширюється право 

господарського відання. Наявні й випадки, коли право господарського відання 

застосовується до окремих об’єктів у складі статутного капіталу товариства, а 

також коли об’єкти передаються товариству, не входячи до його статутного 

капіталу (наприклад, НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Українська залізниця» та 

ін.). Ще є ряд випадків, коли застосовується право користування до об’єктів 

державної власності у складі державних акціонерних товариств (приміром, НАК 

«Нафтогаз України» передано у користування державне майно, яке не підлягає 

приватизації та призначене для забезпечення транспортування, зберігання і 

розподілу нафти, нафтопродуктів, природного газу)[182]. 

Із наведеного очевидною вбачається проблема відсутності єдиного підходу 

до розуміння правового режиму майна державних акціонерних товариств, а 

також його законодавчого закріплення, яке, в свою чергу, дасть змогу 

автоматично уникнути комплексу виникаючих проблем. 

Загалом організаційно-правова форма акціонерного товариства – одна з 

найбільш затребуваних у світі саме через те, що є, по суті, об’єднанням капіталів 

і не потребує особистої участі засновників та учасників, однак одна з ключових 

особливостей такого товариства – та, що діє воно на основі майна, яке є 

відділеним від учасника акціонерного товариства і знаходиться у власності 

товариства. Так, І.Т. Тарасов пояснював: «...Майно компанії розглядається як 

відмінне від майна членів; «майно приватне – те, що належить приватним особам 

і станам осіб, як-то: компаніям, товариствам і конкурсам. З визнанням 
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акціонерної компанії особою юридичною акціонер втрачає право на свій внесок, 

який стає надбанням компанії; натомість він отримує інше майнове право – право 

участі в компанії...»[206] Таку позицію вчений висловлював ще наприкінці ХІХ 

століття. Відтоді вчення про акціонерні товариства значно дещо змінилось і 

доповнилось, однак основоположні принципи змін не зазнали. На нашу думку, 

загальний принцип має бути однаковм, незважаючи на склад акціонерів 

товариства: засновник / учасник вносить до статутного капіталу товариства 

майно, а натомість отримує пакет акцій. Звичайно, варто враховувати деякі 

особливості держави як учасника акціонерних товариств, але акціонерне 

товариство повинно бути власником майна, переданого до його статутного 

капіталу.  

Так, у доктрині цивільного права вчені по-різному висловлюють свої думки 

щодо цього. Зокрема, Д.І. Погрібний вважає, що внесення вкладу до статутного 

капіталу товариства припиняє право власності держави на нього. Це майно 

переходить у власність створеної корпорації[130, с. 50]. І.В. Єлісєєв також вбачає 

здійснення договору купівлі-продажу акцій (корпоративних прав) у проведенні 

процедури внесення вкладу до статутного капіталу корпорації. Натомість у 

літературі наявні думки про те, що передання майна до статутного капіталу 

товариства не припиняє права власності держави на нього. 

Беручи до уваги матеріали судової практики, І.А. Селіванова пише, що 

акціонерне товариство, створене в процесі корпоратизації, є власником майна, 

переданого йому засновником до статутного капіталу, а держава – власник акцій 

таких товариств до їх відчуження у встановленому законодавством порядку[191, 

с. 45]. 

Загалом єдиної концепції щодо врегулювання питань правового статусу 

майна акціонерних товариств, у яких єдиним акціонером є держава, не складено 

ані в законодавстві, ані в юридичній науці. Так, Ю. Дзера пов’язує проблему 

переходу права власності на майно, що внесене державою до статутного фонду 

акціонерного товариства, від держави до компанії з відсутністю в законодавстві 

про приватизацію такої підстави зміни державної форми власності на майно на 
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приватну, як передання його як внеску до статутного капіталу створеного 

акціонерного товариства. Автор вважає, що зміна державної форми власності 

може відбуватися лише шляхом приватизації. Корпоратизація державних 

унітарних підприємств через їх перетворення у господарські товариства є тільки 

передумовою для подальшої приватизації майна, переданого державою до їх 

статутного фонду. Таким чином, державне майно, передане державою до 

статутного фонду державного унітарного підприємства, корпоратизованого у 

акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого залишаються у власності 

держави, до моменту завершення процедури приватизації є державною 

власністю. Також автор наголошує, що відповідно до Закону України «Про 

приватизацію державного майна» передача державного майна до статутного 

фонду акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного 

унітарного підприємства, не є способом приватизації такого майна[62, с. 60-61]. 

У результаті дослідження окресленого питання дотримуємося (як і ряд 

інших науковців) такої позиції: немає підстав погодитися з тим, що державні 

акціонерні товариства можуть набувати у власність передане до їх статутного 

капіталу державне майно виключно через проведення процедур приватизації. 

Однак, приватизація – не єдиний спосіб відчуження державного майна. Потрібно 

звернутися до норм спеціального законодавства щодо управління об’єктами 

державної власності, де наявний варіант припинення права державної власності 

на певні об’єкти шляхом їх передачі (платної чи безоплатної) господарським 

товариствам, частка у статутному капіталі яких належить державі, установам та 

організаціям за попереднім погодженням із уповноваженим суб’єктом 

управління[200, с. 47]. 

Так, посилаючись на законодавство, яке містить загальні положення про 

правовий статус господарських товариств (ГК України (ст. 85), ЦК України (ч. 1 

ст. 115), Закон України «Про господарські товариства» (ст. 12), дія якого 

донедавна поширювалась на акціонерні товариства) та передбачає набуття 

господарським товариством права власності на майно, передане йому 

учасниками товариства у власність як вклад до статутного капіталу, 
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А.М. Захарченко вважає, що передача державного майна у власність 

акціонерному товариству може розглядатись як окремий спосіб відчуження 

такого майна (поряд із приватизацією й іншими). Вчений пропонує розв’язати 

цю проблему шляхом включення до Закону України «Про управління об’єктами 

державної власності» переліку способів відчуження об’єктів державної власності 

(включаючи, крім інших, і передачу державного майна у власність акціонерному 

товариству), а також окремої норми про те, що господарське товариство (зокрема 

й акціонерне товариство), створене відповідно до норм чинного законодавства 

на основі об’єктів державної власності, набуває і здійснює право власності на 

майно, передане йому у власність як вклад до статутного капіталу[71, с. 126]. 

Така позиція убачається раціональною, хоча і потребує, на нашу думку, 

подальшого розвитку й уточнення щодо майна ДАК / НАК у спеціальному 

законі, а також підзаконних актах про створення ДАК / НАК із урахуванням 

специфіки діяльності компанії та, відповідно, майна, необхідного для її 

здійснення. 

Проблемним моментом є питання про закріплення за означеними 

суб’єктами майна на праві господарського відання (похідне від загального 

питання про правовий режим майна державних акціонерних товариств). Деякі 

науковці вважають, що така ситуація є логічною і відповідає положенням 

законодавства. Так, Ю. Дзера пояснює свою позицію таким чином. Право 

господарського відання згідно зі ст. 136 ГК України є речовим правом суб’єкта 

підприємництва, до якого належать господарські товариства (а заразом і 

акціонерні). Відповідно до ч. 5 ст. 18 Закону України «Про приватизацію 

державного майна» при перетворенні державного унітарного підприємства в 

акціонерне товариство таке акціонерне товариство стає правонаступником 

підприємства, що приватизується. Так, до моменту закінчення процедури 

приватизації до створюваного акціонерного товариства в силу 

правонаступництва переходять права й обов’язки, які мало державне унітарне 

підприємство, зокрема й обсяг майнових прав на державне майно. Тобто 

державне майно, яке було закріплене за державним комерційним підприємством, 
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що корпоратизується, на праві господарського відання, до завершення 

процедури приватизації, буде перебувати у створюваного акціонерного 

товариства на тому ж самому правовому титулі.  

Використання права господарського відання для організаційно-правової 

форми акціонерного товариства навіть тимчасово убачається хибним. Таким 

чином порушуються відповідні юридичні конструкції: акціонерне товариство 

утворюється без відповідної майнової основи, оскільки майно закріплюється на 

праві господарського відання[37, c. 52]. До того ж судова практика щодо цього 

негативна, адже суди досить часто не у повному обсязі досліджують такі 

визначальні обставини, як правовий режим майна ДАК та особливості зв’язку 

компанії і держави. Як наслідок – справи передаються судами касаційної 

інстанції на новий розгляд.  

Дещо інший порядок застосовується до казенних підприємств. Останні 

відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» не підлягають приватизації[168]. Тож казенні 

підприємства на пропозицію профільного міністерства та за погодженням із 

Кабінетом Міністрів України перетворюють у державні комерційні 

підприємства, а далі – в акціонерне товариство (наприклад, постанова Кабінету 

Міністрів України «Про перетворення казенних підприємств у державні 

комерційні підприємства» від 26 липня 2006 року № 1033)[166]. Варто 

зауважити, що відповідні зміни щодо правового титулу майна зі зміною 

організаційно-правової форми не вносяться. Отож виникає колізія права і логічне 

питання щодо правового статусу майна такого підприємства: за казенними 

підприємствами майно закріплюється на праві оперативного управління (ч. 3 ст. 

76 ГК України). Такий правовий титул передбачає володіння, користування і 

розпорядження суб’єктом господарювання майном, закріпленим за ним 

власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної 

господарської діяльності. Деякі вчені виправдано вважають неможливим 

використання права оперативного управління для закріплення державного майна 
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за державним акціонерним товариством, однак підтримують варіант 

використання права господарського відання[62].  

При цьому О.А. Черненко, який досліджував правовий режим майна 

державних холдингових компаній і національних (державних) акціонерних 

компаній, не висловив заперечень проти закріплення за цими компаніями 

державного майна на праві господарського відання, а лише запропонував 

уточнити окремі положення стосовно цього речового права[236, с. 9]. 

У літературі наявна думка, що такий, хоча і нетрадиційний підхід щодо 

співіснування державної та приватної форм власності на майно окремих 

компаній, не вкладається у межі традиційної регламентації відносин 

акціонерного товариства та його засновника (учасника), проте має позитивні 

ознаки, оскільки передбачає більш широку диференціацію правових режимів 

окремих видів майна, що належить державі[71, с. 126]. 

О.П. Подцерковний пояснює, що Кабінет Міністрів України продовжує 

використовувати право господарського відання у випадках утворення 

корпоративних підприємств, які за своєю природою не можуть функціонувати на 

підставі власності однієї особи (держави) з метою захисту права державної 

власності. Автор поділяє наведену вище позицію про те, що найбільш логічним 

і правильним є варіант, коли державне акціонерне товариство набуває право 

власності на майно, а держава – корпоративні права[132, с. 395].  

На нашу думку, зазначена позиція уряду не відповідає правовій доктрині та 

нормам чинного законодавства; якщо уряд воліє зберігати право господарського 

відання чи право оперативного управління для певних майнових об’єктів, то 

потрібно відмовитись від застосування для юридичних осіб, яким передаються 

ці майнові об’єкти, від організаційно-правової форми акціонерного товариства. 

Право господарського відання та право оперативного управління є характерними 

для державних підприємств і не можуть використовуватись для акціонерних 

товариств. Акціонерне товариство за своєю природою є об’єднанням капіталів і 

вимагає закріплення за ним майна на праві власності, незалежно від кількості 

акцій, що належать державі. Використання названих правових титулів для 
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закріплення майна за державними акціонерними товариствами вбачається 

помилковим[39, с. 65]. На користь висловленого бачення свідчить і суперечлива, 

нелогічна практика застосовуваного підходу. Тож питання потребує 

законодавчого вирішення.  

Одним із ключових моментів, що виникають у зв’язку з цим, є перелік 

об’єктів, які передаються державним акціонерним товариствам, однак не можуть 

бути виведені з державної власності. Постає запитання: «Які правові титули 

доцільно застосовувати у такому випадку?».  

Загалом упродовж останніх десятиліть українська програма приватизації 

державного майна є актуальною та надважливою. Вітчизняні аналітики 

наполягають на подальшому скороченні масштабів державного сектора через 

приватизацію. Це стосується насамперед державних підприємств і 

господарських товариств із більш ніж 50-відсотковою часткою держави у 

статутних капіталах. Пропонується також перетворити частину державних 

підприємств на господарські товариства та розпочати системну 

реструктуризацію державних холдингів, державних акціонерних і національних 

акціонерних компаній. Оптимізація розмірів державного сектора за допомогою 

приватизаційних програм, справді, одна з найважливіших загальносвітових 

тенденцій. Так, протягом 1980-х – 1990-х років майже всі західні держави 

реалізували широкомасштабні програми приватизації. Починаючи з 1985-го 

обсяги продажу об’єктів держвласності приватним інвесторам у 100 країнах 

світу становили близько 330 млрд доларів. Унаслідок «неоліберальної 

революції» обсяги державної власності значно «зменшилися»: у США та Великій 

Британії частка держави у виробництві товарів і послуг нині не перевищує 3 

відсотків обсягу ВВП, у Німеччині становить близько 10 відсотків, у Франції, 

Італії, Португалії, Греції – до 15 відсотків. Приватизаційні процеси в реальному 

секторі європейських країн тривають – у Великій Британії об’єктом реалізації 

приватної ініціативи стали залізниці, в Німеччині та Франції на продаж 

виставляють, окрім залізниць, підприємства державних авіаліній. Проте навіть у 

розвинених країнах не існує гарантій від реалізації корупційних схем у процесі 
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приватизації, а перехід об’єкта власності від держави до приватної особи не 

означає автоматичного підвищення рівня ефективності його функціонування[28, 

с. 12].  

Отже, світовий досвід підтверджує необхідність збереження державної 

форми власності на певні категорії об’єктів. У науковій літературі, з посиланням 

на норми законодавства про приватизацію, виділяють дві категорії об’єктів, до 

яких недоцільно застосування будь-якого іншого правового титулу, крім права 

державної власності. По-перше, це – державні пакети акцій (частки) у статутних 

капіталах інших господарських товариств (зокрема й ті, які не підлягають 

приватизації). У цьому разі зміна права державної власності на іншу 

суперечитиме ідеї створення державних холдингових компаній. По-друге, 

об’єкти у матеріальній формі, які не підлягають приватизації[71, с. 126]. Щодо 

цієї категорії у ч. 2 ст. 4 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» наведено перелік об’єктів, що мають загальнодержавне 

значення, тому не підлягають приватизації. Очевидно, законодавець, зберігаючи 

право власності держави на стратегічні й інші особливо важливі в різних сферах 

об’єкти, забезпечує виконання державою своїх соціальних, політичних, 

захисних, освітніх та інших функцій. 

На нашу думку, збереження державної власності на майно, внесене до 

статутних капіталів державних акціонерних товариств, яке не належить до 

вказаної категорії, є недоцільним. Механізми управління державою (в особі 

уповноважених суб’єктів управління) як єдиним акціонером корпоративними 

правами надають можливість захистити інтереси власника майна, тобто держави, 

а також ефективно використовувати таке майно. 

Убачається доцільним застосування за потреби передачі об’єктів зазначеної 

категорії ДАК такого правового титулу як право володіння. Йдеться про речове 

право, передбачене розділом ІІ «Речові права на чуже майно» книги третьої ЦК 

України. Варто наголосити, що речове право володіння чужим майном не є 

тотожним володінню як одному з правомочностей власника. 
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Право володіння включає в себе утримання особою речі у себе та 

використання її для задоволення власних інтересів (досягнення поставлених 

цілей і мети компанією), здійснення її обслуговування, захист речі від 

пошкоджень, а також абсолютний характер права, що передбачає можливість 

його захисту від незаконних посягань будь-якої особи, включаючи власника. 

Більш детально запропонована конструкція застосування права володіння до 

майнових об’єктів, які не можуть бути виведені з державної власності, буде 

розглянута нижче. 

Деякі автори пропонують використовувати право користування як 

самостійний варіант вирішення проблеми об’єктів державного майна, що не 

підлягає приватизації, у державних акціонерних товариств. Так, 

А.М. Захарченко, враховуючи специфіку такого виду майна, як акція у 

статутному капіталі господарського товариства, вважає, що зміст права 

користування охоплює правомочності державного акціонерного товариства 

щодо здійснення у встановленому законодавством порядку корпоративних прав 

держави[71, с. 127].  

Застосування правового титулу користування для зазначеної категорії 

майнових об’єктів може бути доцільним. Однак у ЦК України право 

користування чужим майном є речовим правом, яке може застосовуватись лише 

для окремих видів майна (ст. ст. 401, 407, 413), натомість описане вище майно, 

яке не може бути виведене з державної власності, але повинно бути передане 

компанії, не підпадає під жоден із видів майна, передбачений у ЦК України для 

застосування права користування чужим майно. Отже, правовий титул 

користування чужим майном не може бути використаний для закріплення за 

ДАК описаного вище майна. 

Право господарського відання й оперативного управління також є 

похідними від права власності, однак, на нашу думку, вони не властиві 

акціонерній формі підприємства, оскільки передбачають певне втручання 

суб’єкта управління у діяльність підприємства. Такий вплив може, на перший 

погляд, фактично дещо перетинатись із впливом суб’єкта управління 
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корпоративними правами держави на управління ДАК чи іншим державним 

акціонерним товариством. Проте потрібно наголосити, що в такому випадку 

застосовуються різні механізми: стосовно ДАК застосовуються механізми з 

управління власником своїми корпоративними правами, а не майном; у випадку 

використання права господарського відання й оперативного управління суб’єкти 

управління послуговуються саме механізмами з управління майновими 

об’єктами. 

Доцільним, на перший погляд, є використання для закріплення майна, що 

не може бути передане компанії у власність, правових конструкцій управління 

та зберігання майна за договором. Відповідно до ст. 1029 ЦК України за 

договором управління майном одна сторона передає іншій стороні майно в 

управління на певний строк за плату. Управитель зобов’язаний здійснювати від 

свого імені всі допустимі фактичні та юридичні дії в інтересах установника або 

визначеної останнім третьої особи. Управління майном є специфічним способом 

здійснення права власності у чужому інтересі, що полягає у зобов’язанні 

управителя діяти в інтересах вигодонабувача та / або установника. Під діями в 

інтересах вигодонабувача та / або установника треба розуміти вчинені з 

належною дбайливістю дії, що не суперечать закону та мають своєю метою 

збереження і примноження вартості переданого в управління майна, здійснені 

без невиправданого ризику можливих втрат так, як вчинив би на місці 

управителя сам установник за цих же обставин[114, с. 720-722]. Таким чином, у 

разі використання договору управління майном для закріплення окреслених 

категорій майна за державними акціонерними компаніями, компанія буде 

виконувати лише функції управителя, тобто використання у діяльності майна 

переданого в управління буде незаконним. Загалом укладення договору 

управління майном державою в особі уповноважених органів з юридичною 

особою з метою здійснення останньою саме функцій управителя є допустимим і 

не порушує чинного законодавства. Однак для закріплення за державними 

акціонерними компаніями майна, як необхідно для здійснення їх статутної 
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діяльності, проте не може бути виведене з державної власності, застосування 

правової конструкції управління майном убачається неможливим. 

Відповідно до ст. 936 ЦК України за договором зберігання одна сторона – 

зберігач – зобов’язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною – 

поклажодавцем, і повернути її поклажодавцеві у схоронності. Зберігання слід 

розуміти як певний вид діяльності особи, спрямований на забезпечення 

схоронності об’єктів матеріального світу та недопущення негативного впливу 

внутрішніх і зовнішніх факторів[114, с. 593]. Отже, одна сторона передає іншій 

майно для забезпечення його схоронності. Майно знаходиться у зберігача у 

володінні (зберігач фізично утримує майнові об’єкти), без права користування та 

розпорядження; зберігач за умовами договору зобов’язаний здійснювати 

стосовно майна лише дії, спрямовані на запобігання його псуванню під впливом 

внутрішніх і зовнішніх факторів. Можливість користування передбачена у ст. 

944 ЦК України за наявності згоди поклажодавця. Таким чином, для 

досліджуваної ситуації закріплення за ДАК майна, що не може бути виведене з 

державної власності, убачається гіпотетично можливим застосування договору 

зберігання зі згодою на користування компанією вказаним майном. Проте при 

уважному вивченні положень ЦК України та юридичної доктрини така позиція є 

хибною. В юридичній літературі сформувалося кілька позицій щодо правової 

природи договорів зберігання, якщо зберігач набуває право користування чи 

розпорядження поклажею. Згідно з першою позицією у таких випадках 

відносини залишаються зберігальними; відповідно до другої – виникають 

правовідносини найму (якщо користування платне) чи позички (коли 

користування безоплатне), або позики (якщо зберігач набуває права 

розпорядження поклажею). 

Для встановлення дійсної правової природи зберігання з наданням 

зберігачеві права користування поклажею необхідно насамперед встановити, на 

що були спрямовані воля та волевиявлення сторін. Якщо сторони свідомо 

оформляють договором зберігання надання позики або інших правовідносин, то 

можливе застосування положень про удаваний правочин[114, с. 611]. 
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Враховуючи, що метою передачі державою вказаного майна компанії є не лише 

зберігання, правова конструкція договору зберігання не може бути використана 

для закріплення майна, що не може бути виведене з державної власності, за ДАК. 

Право володіння – одне із комплексу речових прав на чуже майно 

відповідно до норм ЦК України. Натомість у більшості національних 

законодавств право володіння виведене зі структури прав на чуже майно і є 

самостійним речовим правом. У таких правопорядках система речового права, 

відповідно, складається з трьох елементів: права власності, права володіння та 

прав на чуже майно[228, с. 782].  

Ще з часів римського права володіння складається з двох елементів:  

1) об’єктивний – corpus possessions, дослівно – володіння, тривале, що 

склалося внаслідок більш-менш давніх відносин, тобто фактичне володіння 

річчю;  

2) суб’єктивний – animus possessions – вважати дану річ своєю, володіти від 

свого імені, тобто мати волю, скеровану на річ, як на свою[128, с. 12].  

Якщо особа фактично володіла річчю, проте в неї не було бажання мати її 

тільки для себе, тобто річ утримувалася для певної мети, тоді це визнавалося 

римським приватним правом не володінням, а тільки держанням[128, с. 11]. 

Отже, право володіння можна визначити як юридично закріплене панування 

особи над річчю від власного імені та у своїх інтересах. 

У науковій літературі критично коментують норми ст. 397 ЦК України, 

оскільки законодавець використовує різні за юридичною природою терміни: 

право володіння чужим майном і фактичне володіння чужим майном. Під 

першим необхідно розуміти володіння, яке ґрунтується на правовій основі, має 

правовий титул, тобто «титульне володіння». Під другим терміном розуміють 

будь-яке володіння, тобто і те, яке ґрунтується на законі чи договорі, й те, що 

засвідчує власне факт володіння, хоча воно і не має правової підстави. У ч. 1 

ст. 397 ЦК України йдеться про фактичне володіння, тобто будь-яку наявність 

майна у певної особи незалежно від наявності правової основи. Хоча глава 31 ЦК 

України містить норми, де з контексту зрозуміло, що йдеться саме про титульне 
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володіння. Титульне володіння може бути надане на підставі закону, договору 

чи іншого правочину[113, с. 665-667]. Надалі під правом володіння варто 

розуміти саме право володіння чужим майном, тобто титульне володіння. 

Право володіння виникає на підставі договору з власником або особою, якій 

майно було передане власником, а також на інших підставах, встановлених 

законом (ст. 398 ЦК України). Тобто на підставі цивільно-правових договорів 

(а також інших підставах, оскільки вичерпного їх переліку не наведено) майно 

власника переходить у тимчасове володіння іншої особи. Власник майна 

залишається власником. Володіння власника є одним із елементів права 

власності[113, с. 667]. Тож власник передає право володіння майном іншій особі 

на певний строк та / або на певних умовах, втрачаючи правомочності володіння 

і користування вказаним майном. Таким чином, держава (в особі уповноважених 

суб’єктів управління об’єктами державної власності) як власник майна, право 

державної власності на яке не може бути змінено, на основі цивільно-правового 

договору або закону може передати таке майно у володіння на певний строк або 

ж безстроково, або з умовою про повернення на вимогу власника. 

Необхідно зауважити, що право володіння має обмежений спектр 

правомочностей поряд із правом власності. Титульний володілець може лише у 

межах, встановлених законом чи договором із власником, користуватися річчю 

без участі власника. Досліджувана правова конструкція дещо подібна до прав із 

зобов’язальною правовою природою. Однак відмінністю, на яку акцентують 

увагу в літературі, є абсолютний характер права на чуже майно, а отже, і 

абсолютний захист[228, с. 783]. 

У разі закріплення державного майна, що не підлягає приватизації, за ДАК 

на праві володіння виникають запитання щодо співвідношення такого правового 

титулу з користуванням і розпорядженням. Оскільки майнові об’єкти 

передаються ДАК із метою їх використання та / або обслуговування, зберігання 

тощо компаніями, то убачається логічним здійснення суб’єктом користування 

ними. 
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Право володіння тісно пов’язане з правом користування (jus utendi). Право 

користування в літературі визначається як використання речі для досягнення 

певних цілей або для задоволення будь-яких потреб, а також для отримання 

прибутків[4, с. 41]. Право користування не може бути реалізовано без права 

володіння, оскільки використати річ у власних інтересах неможливо без 

тримання її у себе на момент використання. Убачається логічним, що особа, якій 

на підставі закону чи договору надано право володіння річчю, буде 

використовувати цю річ для задоволення власних потреб. Таким чином, у разі 

передачі державного майна, що не підлягає приватизації, ДАК на праві 

володіння, здійснення користування таким майном, на нашу думку, не 

суперечить положенням чинного законодавства. 

Разом із фактичним володінням і користуванням (ідеться саме про 

правомочності, які включає право володіння чужим майном) державним майном 

компаніями слід розглянути і низку інших правомочностей, які доцільно 

закріпити за ДАК. Аналізуючи зарубіжний досвід – питання власності в 

англосаксонській правовій доктрині, бачимо, що право власності може бути, так 

би мовити, «розкладене» на певну кількість речових прав, кожне з яких є 

самостійним та оборотоздатним. Право власності включає в себе відповідно до 

однієї з найвідоміших класифікацій (автор – А. Оноре) 11 правомочностей: право 

володіння; право користування; право управління, тобто право вирішувати хто і 

в якому порядку буде забезпечувати використання благ; право на дохід, тобто 

право на володіння результатами використання благ; право суверена, тобто на 

відчуження, використання, зміну чи знищення блага; право на безпеку, тобто на 

захист від експропріації та від шкоди від навколишнього середовища; право на 

передачу благ у спадок чи правонаступництво; право на безстроковість 

володіння благом; заборона на використання шляхом, який шкодить 

навколишньому середовищу; право на відповідальність у вигляді стягнення, 

тобто можливість стягнення блага в рахунок сплати боргу; право на існування 

процедур та інститутів, які забезпечують відновлення порушених 

правомочностей[50, с. 243]. Такий підхід не є характерним для романо-
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германської правової сім’ї, однак окремі ознаки цієї системи можна з користю 

застосувати стосовно правомочностей ДАК щодо державного майна, переданого 

компанії. 

Таким чином, убачається доцільним запозичення моделі, яка дасть змогу 

сформувати комплекс правомочностей, за допомогою яких ДАК / НАК зможуть 

якнайефективніше здійснювати передбачену статутом діяльність, 

використовуючи державне майно, що не може бути передане у власність 

компанії.  

На нашу думку, правомочності, включені у володіння чужим майном – 

фактичне утримання у себе майна та користування ним – не відображають всього 

обсягу правомочностей для здійснення ефективного господарювання 

компаніями. 

Право на дохід від здійснення діяльності з використанням майна, що 

знаходиться у володінні компанії, також входить до комплексу правомочностей 

компанії – володільця державного майна, яке передано ДАК. Оскільки компанія 

фактично утримує у себе майновий об’єкт, користується ним для досягнення 

статутних мети та цілей, здійснює обслуговування тощо, ДАК наділено правом 

на дохід з урахуванням обов’язкових податкових відрахувань і дивідендів. 

Враховуючи цілі та процедуру обов’язкового подання і затвердження 

фінансових планів суб’єкта господарювання державного сектора економіки, 

держава (уповноважені суб’єкти) має необхідні повноваження для здійснення 

контролю за ефективністю функціонування суб’єкта і зростанням його доходів, 

проте право розпорядження частиною доходу, вільною від обов’язкових 

видатків, залишається у компанії. 

ДАК використовують надане державою майно у своїй господарській 

діяльності і, як правило, цикл виробництва чи надання послуг може бути 

припинено у разі, якщо майно буде відібрано у компанії. Таким чином, 

досягнення мети та цілей створення ДАК / НАК стає неможливим. Тож 

пропонуємо включити до правомочностей компанії – володільця державного 
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майна, право на захист від примусового вилучення вказаного майна 

(експропріації) до закінчення строку володіння (якщо володіння строкове). 

Держава (уповноважений суб’єкт управління), як уже йшлося, має 

відповідні повноваження для здійснення контролю за діяльністю ДАК, проте 

вплив держави на здійснення організаційно-господарської діяльності компанією 

вичерпується призначенням керівників (формуванням виконавчого органу), 

затвердженням фінансових планів і договорів про спільну діяльність, договорів 

комісії, доручення та управління майном тощо. Отож можна дійти висновку про 

часткове обмеження правомочностей із управління переданим компанії 

державою майном, статус якого не може бути змінено. Логічною у такому 

випадку є конструкція, що передбачає можливість суб’єкта, у володінні якого 

знаходиться майно, подавати власнику (уповноваженому суб’єкту управління) 

пропозиції щодо часткового розпорядження майном. Наприклад, таким 

розпорядженням може бути передача в оренду, використання майна для 

неосновної діяльності компанії (у міжсезонний період, якщо основна діяльність 

побудована на принципі сезонності) тощо. Таким чином, певні дії з 

розпорядження майном, що не передбачені в статуті компанії, оскільки не є 

необхідними для досягнення поставлених цілей і мети, проте в ході здійснення 

господарювання вбачаються доцільними виконавчим органом ДАК, можуть 

бути здійснені власником в інтересах компанії. 

Отже, право компанії-володільця подавати власнику (уповноваженому 

суб’єкту управління) пропозиції щодо часткового розпорядження майном, на 

нашу думку, надасть можливість посилити ефективність використання 

означеного майна і як наслідок – підвищити рівень доходу компанії, а відтак, і 

податкові відрахування та дивіденди. 

У класичному розумінні складової тріади права власності право 

розпорядження майном у окремих випадках може бути реалізоване і без права 

володіння. Право розпорядження – це юридично закріплена можливість 

власника самостійно вирішувати юридичну та фактичну долю майна шляхом 
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його відчуження іншим особам, зміни його стану чи призначення тощо[113, с. 

670].  

Убачається доцільною конструкція, коли державне майно, що не підлягає 

приватизації, передається компанії на праві володіння з можливістю здійснення 

користування ним та подання пропозицій стосовно розпорядження власнику, а 

правомочності з розпорядження щодо зміни статусу майна залишаються у 

власника, тобто держави. Таким чином, означене майно буде закріплено за 

суб’єктом, який його використовуватиме та/ або обслуговуватиме на законних 

підставах, однак власник, відповідно, й правовий статус майна, залишиться 

незмінним – державна власність. 

Враховуючи зазначене, вважаємо використання права володіння на підставі 

закону з уточненнями у статуті компанії для закріплення об’єктів державної 

власності, що не підлягають приватизації, за ДАК найбільш зручним і доцільним 

за таких обставин.  

Отже, доречно застосовувати право володіння державними акціонерними 

товариствами для майна, яке не підлягає приватизації. Зазначене положення 

потрібно викласти у спеціальному законі, який регулюватиме особливості 

цивільно-правового статусу державних акціонерних компаній у такій редакції: 

«Майно, що становить державну власність і не підлягає приватизації 

відповідно до норм спеціального законодавства, закріплюється за державними 

акціонерними компаніями на праві володіння.  

Державні акціонерні компанії, яким у володіння передане майно, що 

становить державну власність і не підлягає приватизації, можуть 

здійснювати користування таким майном у межах, передбачених статутом 

державної акціонерної компанії. 

Розпорядження майном, що передане у володіння державній акціонерній 

компанії, здійснює уповноважений суб’єкт управління об’єктами державної 

власності. 
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Державна акціонерна компанія, якій у володіння надане державне майно, 

може подавати пропозиції до уповноваженого суб’єкта управління об’єктами 

державної власності щодо розпорядження наданим у володіння майном». 

Оскільки статут ДАК розробляється індивідуально, з урахуванням мети, 

цілей та особливостей сфери діяльності кожної компанії, доречно саме у статуті 

компанії викласти умови здійснення володіння (в широкому розумінні, як було 

вказано), строки повернення, обмеження щодо використання тощо.  

 

3.2 Особливості цивільно-правового статусу дочірніх товариств 

державних акціонерних компаній 

 

Однією з ключових ознак ДАК / НАК є формування статутного капіталу 

компанії за рахунок внесення пакетів акцій / часток корпоратизованих 

державних підприємств і майна товариств цілої галузі / підгалузі економіки 

України. Надалі ДАК часто створюють нові дочірні підприємства у процесі 

господарювання на базі виділеного майна. У зв’язку з особливостями цивільно-

правового статусу материнської компанії виникає низка проблем стосовно 

дочірніх підприємств, що нею утворюються: правовий режим майна, яке 

передається материнською компанією дочірній, питання здійснення впливу на 

управління дочірнім підприємством тощо. Тож у межах представленого 

дослідження варто розглянути проблеми дочірніх підприємств ДАК. 

Сьогодні в юридичній літературі не вироблено єдиного підходу до 

визначення поняття дочірнього товариства. З огляду на зміст ст. 126 ГК України 

дочірнє підприємство можна визначити як юридичну особу, а саме: суб’єкт 

господарювання, що перебуває у залежності (простій чи вирішальній) від іншого 

суб’єкта господарювання. Простою є залежність, коли один суб’єкт 

господарювання (материнське) може блокувати прийняття рішень іншим 

(залежним), які мають бути прийняті відповідно до закону чи установчих 

документів цього суб’єкта господарювання кваліфікованою більшістю голосів. 

Вирішальною є залежність, що виникає, якщо між суб’єктами господарювання 
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встановлюються відносини контролю-підпорядкування за рахунок переважної 

участі контролюючого суб’єкта господарювання у статутному фонді та / або 

загальних зборах чи інших органах управління дочірнього суб’єкта 

господарювання, зокрема володіння 100 відсотками акцій (ч. ч. 1–3 ст. 126 

ГК України). Таким чином, законодавець передбачає, що дочірній суб’єкт 

господарювання може бути створено в організаційно-правовій формі 

господарського товариства. 

Убачається доцільним доповнити ЦК України нормою, яка містила б 

визначення дочірнього та материнського підприємств (товариств), а також 

уточнення меж впливу материнського товариства на управління і діяльність 

дочірнього товариства. ЦК України оперує терміном «залежне господарське 

товариство»: відповідно до ст. 118 господарське товариство (товариство з 

обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) є 

залежним, якщо іншому (головному) господарському товариству належать 

20 або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або 

додатковою відповідальністю чи 20 або більше відсотків простих акцій 

акціонерного товариства[229]. Таким чином, законодавчо визначено мінімальну 

межу в 20 відсотків статутного капіталу, коли виникає залежність одного 

товариства від іншого. На нашу думку, вказана кількість акцій / відсотків у 

статутному капіталі господарського товариства не забезпечує того вирішального 

впливу на прийняття рішень товариством; вважаємо доречним встановлення 100 

відсотків акцій / часток у статутному капіталі товариства для вирішального 

впливу материнської компанії на прийняття ним рішень щодо іншого 

господарського товариства (дочірнього). 

Отже, чинне законодавство не розмежовує поняття «залежне товариство» та 

«дочірнє товариство», визначаючи межу залежності у 20 відсотків статутного 

капіталу. Натомість ці два поняття потребують розмежування на законодавчому 

рівні, оскільки мають суттєві відмінності в управлінні. Дочірнім товариством є 

товариство, 100 відсотків акцій / часток статутного капіталу якого належать 

іншому товариству (материнському), натомість залежним є товариство, 20 і 
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більше відсотків акцій / часток статутного капіталу якого належить іншому 

товариству. Серед залежних товариств виділяють також контрольовані 

товариства, 50 і більше відсотків акцій / часток якого належать іншому 

товариству. На наш погляд, у ЦК України доцільно надати визначення 

дочірнього, залежного та контрольованого товариств. 

Необхідно акцентувати увагу на недоречності використання терміна 

«дочірнє підприємство» у межах ЦК України, оскільки відповідно до ст. 191 ЦК 

України підприємство розглядається як єдиний майновий комплекс.., тобто як 

об’єкт. Натомість, розглядаючи відносини материнського та дочірнього 

підприємств, розуміємо особливий вид правовідносин між двома юридичними 

особами, тобто правовідносини суб’єктів. Отже, пропонуємо доповнити ЦК 

України відповідною статтею у такій редакції:  

«1. Дочірнє товариство – це господарське товариство, 100 відсотків акцій 

/ часток якого належать іншому господарському товариству (материнському). 

До установчих документів дочірнього товариства мають бути внесені 

відповідні відомості щодо його залежності від материнського товариства. 

Материнське товариство – це господарське товариство, яке володіє 

пакетом акцій / часток у статутному капіталі іншого господарського 

товариства (дочірнього) та здійснює вплив на управління його діяльністю. 

2. Залежне товариство – це господарське товариство, 20 і більше 

відсотків акцій / часток якого належать іншому господарському товариству. 

3. Контрольоване товариство – це господарське товариство, 50 і більше 

відсотків акцій / часток якого належать іншому господарському товариству». 

Упродовж багатьох років проблемною є ситуація з дочірніми товариствами 

державних акціонерних товариств, а точніше – з правовим закріпленням майна 

останніх. Так, частину цих товариств було створено за рішеннями відповідних 

суб’єктів управління на базі майна певних державних унітарних підприємств 

(шляхом перетворення останніх), інші ж дочірні товариства утворювались 

самими національними (державними) акціонерними компаніями шляхом 

виділення частини майна, належного їм на різних правових титулах, відповідно, 
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досить часто майно до статутного капіталу дочірнього товариства передавалось 

материнським із використанням правових титулів, похідних від права власності. 

Із плином часу між органами державної влади та зазначеними господарськими 

організаціями почали виникати суперечки стосовно наявності у держави прав на 

таке майно, а також правомочностей щодо розпорядження ним. Наразі для 

вирішення окресленого питання застосовується судовий спосіб. Проте судова 

практика щодо цього питання неоднозначна. Отож вважаємо за необхідне 

врегулювати питання належності майна дочірніх товариств ДАК, яке 

передавалось на правових титулах, похідних від права власності. На 

підтвердження власної позиції наведемо кілька прикладів із судової практики. 

Зокрема, постановою Вищого адміністративного суду України від 11 травня 2010 

року підтверджено правомірність прийняття урядом України розпорядження від 

11 жовтня 2007 року № 829-р «Про передачу цілісних майнових комплексів 

дочірніх підприємств ДАК «Хліб України» до сфери управління 

Держкомрезерву» та констатовано, що власником цілісних майнових комплексів 

таких підприємств залишається держава. Однак у межах розгляду інших справ 

цим же судом прийнято рішення, якими визначено, що у статутних фондах 

дочірніх підприємств ДАК «Хліб України» державного майна немає[137].  

На підтвердження висловленої думку можна також навести постанову 

Вищого господарського суду України від 8 липня 2013 року в справі № 5002-

9/5172-2011, відповідно до якої 10 січня 2010 року рішенням господарського 

суду АР Крим задоволено позов, визнано за дочірнім підприємством ДАК «Хліб 

України» «Західно-Кримський елеватор» право власності на визначене майно. 

Рішення мотивовано набуттям підприємством права власності з моменту його 

внесення до статутного фонду підприємства. 

Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду 

5 березня 2013 року рішення місцевого господарського суду скасовано, в позові 

відмовлено, що мотивувалося відсутністю правових підстав для набуття права 

власності на майно, передане засновником підприємству у користування, у 

позові яких відсутнє посилання на норми права, на підставі яких вважали, що 
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виникло право власності на відповідне майно, чого не було встановлено і судом 

першої інстанції. 

У касаційній скарзі дочірнє підприємство ДАК «Хліб України» «Західно-

Кримський елеватор» просили скасувати постанову від 5 березня 2013 року, а 

рішення місцевого господарського суду залишити в силі.  

Вищий господарський суд України відхилив вимоги касаційної скарги, 

виходячи з того, що судами обох інстанцій установлено: засновником ДАК «Хліб 

України» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 

1996 року № 1000 є держава в особі Кабінету Міністрів України. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 

1997 року № 1218 «Про прискорення приватизації хлібоприймальних і 

хлібозаготівельних підприємств» до статутного фонду ДАК «Хліб України» 

передано майно державних підприємств, таким чином, вони перетворилися у 

дочірні підприємства компанії. Статутний фонд компанії сформовано шляхом 

передачі 100 державних підприємств, у тому числі за рахунок передачі об’єктів 

рухомого та нерухомого майна ДП «Євпаторійське хлібоприймальне 

підприємство», перетворене надалі в дочірнє підприємство ДАК «Хліб України». 

Згідно з положеннями п. 1.1 Статуту дочірнього підприємства ДАК «Хліб 

України» «Західно-Кримський елеватор» статут визначає порядок утворення, 

діяльності та ліквідації вказаного дочірнього підприємства, засновником 

(власником) якого є ДАК «Хліб України». Відповідно до п. 4.1 Статуту 

дочірнього підприємства його майно становлять основні й оборотні засоби, 

грошові кошти, а також інші активи, вартість яких відображено в 

бухгалтерському балансі підприємства. Наступними пунктами Статуту для 

підприємства передбачається лише право користування майновими об’єктами, 

розпорядження можливе лише за умови його узгодження з власником, тобто 

компанією. 

Звертаючись до суду з позовом про визнання права власності на майно, яке 

було передано до статутного фонду підприємства на правах користування, що 
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останнім не заперечувалось, дочірнє підприємство не навело правових підстав 

набуття права власності на це майно. 

Ще одним проблемним моментом стосовно майна, яке передається 

материнською компанією дочірній, є питання передачі дочірнім товариствам 

майна, що не підлягає приватизації, тобто державного майна, закріпленого за 

материнською компанією, та наступне неправомірне розпорядження цим 

майном дочірнім товариством. На практиці виникають ситуації, коли компанія 

передає до статутного капіталу створюваного нею дочірнього підприємства 

державне майно, що не підлягає приватизації. Тобто ДАК здійснює 

розпорядження майном, що їй не належить. Надалі виникають ситуації, коли вже 

дочірнє підприємство, якому було передане таке майно, здійснює права власника 

(включаючи правомочності розпорядження) щодо вказаного майна незаконно. 

Як приклад можна навести постанову Вищого господарського суду України у 

справі № 5023/3330/12 від 18 лютого 2013 року. В липні 2012 року прокурор 

Нововолодазького району Харківської області в інтересах держави в особі ДАК 

«Хліб України» звернувся до Господарського суду Харківської області з позовом 

до приватного підприємства «Агрохолдінг «Торнадо», треті особи – дочірнє 

підприємство ДАК «Хліб України», «Хлібна база № 84» та ТОВ «Промбудскло», 

про визнання права державної власності на нежитлові приміщення робочої вежі, 

силосного корпусу № 2 і силосного розширеного корпусу № 2, зерносушарки, 

пиловід’ємника, контори елеватора, силосного корпусу № 1 і силосного 

розширеного корпусу № 1, залізничних ваг, електромайстерні з 

трансформаторною підстанцією, механічної майстерні, авто вагової, лабораторії, 

адміністративної будівлі; витребування у приватного підприємства 

«Агрохолдінг «Торнадо» на користь держави вказаних об’єктів нерухомості. 

Обґрунтовуючи свої вимоги, прокурор зазначив, що 22 серпня 1996 року 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1000 «Про утворення 

ДАК «Хліб України» була утворена вказана ДАК, засновником якої є держава в 

особі Кабінету Міністрів України. Згідно з постановою від 5 листопада 1997 року 

№ 1218 «Про прискорення приватизації хлібоприймальних і хлібозаготівельних 
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підприємств» з метою лібералізації внутрішнього ринку зерна та 

реструктуризації ДАК «Хліб України» Кабінет Міністрів України постановив: 

міністерству агропромислового комплексу передати у 2-місячний термін до 

статутного фонду ДАК «Хліб України» державне майно підприємств, зазначених 

у додатку № 3, перетворивши їх у дочірні підприємства компанії. Згідно з 

додатком № 3 до вказаної постанови «Перелік підприємств, державне майно яких 

передається до статутного фонду ДАК «Хліб України» у ньому містилися хлібні 

бази Харківської області, зокрема № 84. Відповідно до п. 29 статуту ДАК «Хліб 

України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 

2001 року № 240, компанія є власником майна, переданого їй у власність 

засновниками й акціонерами. 

Дочірнє підприємство ДАК «Хліб України» – «Хлібна база № 84» 11 жовтня 

2010 року на підставі акту прийому-передачі нерухомого майна передало спірне 

майно до статутного капіталу ТОВ «Промбудскло», яке надалі за договором 

купівлі-продажу від 21 листопада 2010 року продало це майно приватному 

підприємству «Агрохолдінг «Торнадо». Оскільки вказане майно згідно із 

Законом України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не 

підлягають приватизації» від 7 липня 1999 року № 847-ХІV у додатку № 1 

«Перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» 

внесене до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації – позиція № 22685903 «Хлібна база № 84», третя особа 1 не мала 

права вносити його у статутний капітал ТОВ «Промбудскло». Прокурор просив 

задовольнити позов. 

Місцевий господарський суд відмовив у задоволенні позову, оскільки 

власником спірного майна є дочірнє підприємство ДАК «Хліб України» – 

«Хлібна база № 84». Харківський апеляційний суд рішення залишив у силі. 

Однак відповідно до статуту ДАК «Хліб України», затвердженого наказом 

Міністерства аграрної політики України 3 серпня 2010 року № 798, компанія 

утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 

року № 1000; засновником компанії є держава в особі Кабінету Міністрів 
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України. ДАК «Хліб України» – власник майна, переданого засновником до 

статутного капіталу компанії (п. п. 1, 29, 37). 

Згідно з п. 1.1 статуту дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» 

«Хлібна база № 84», затвердженого рішенням Правління ДАК «Хліб України» 

від 16 серпня 2010 року (протокол № 231), його засновником (власником) є ДАК 

«Хліб України». Підприємство створене шляхом реорганізації державного 

підприємства «Хлібна база № 84» на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 5 листопада 1997 року № 1218 «Про прискорення приватизації 

хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств» рішенням Спостережної 

ради ДАК «Хліб України» від 10 березня 1998 року. Відповідно до вказаної 

постанови № 1218 Кабінет Міністрів України зобов’язав Міністерство 

агропромислового комплексу України передати у 2-місячний термін до 

статутного фонду ДАК «Хліб України» державне майно підприємств, зазначених 

у додатку № 3, перетворивши їх у дочірні підприємства компанії, зокрема й 

дочірнє підприємство «Хлібна база № 84». 

У позовній заяві прокурор вказував, що спірне державне майно включено 

до Переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. 

Господарські суди першої та апеляційної інстанцій не надали жодної оцінки 

цьому факту. Розв’язуючи такий спір, суди першої та апеляційної інстанцій мали 

б також з’ясувати майнові права дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» 

– «Хлібна база № 84» щодо спірного майна: яким чином та коли йому було 

передане спірне майно; як було визначено порядок використання ним цього 

майна (що є об’єктом права державної власності та не підлягає приватизації) та 

чи може бути таке майно відчуженим недержавним суб’єктам господарювання, 

чи відповідають дії керівника дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» – 

«Хлібна база № 84» під час передачі майна до статутного капіталу ТОВ 

«Промбудскло» статутній діяльності дочірнього підприємства та його 

компетенції. 

За результатами розгляду справи Вищим господарським судом України 

касаційну скаргу задоволено частково; відповідні постанову апеляційного 
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господарського суду та рішення місцевого господарського суду скасовано; 

справу передано на новий розгляд[140]. 

За результатами нового розгляду цієї справи Вищим господарським судом 

України було винесено постанову від 19 лютого 2014 року, якою залишено без 

змін поставу Харківського апеляційного суду від 8 листопада 2013 року про 

відмову у позові в повному обсязі. Суди (першої, апеляційної та касаційної 

інстанцій) відмовили у позові, посилаючись на те, що прокурор не правильно 

визначив орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у 

спірних відносинах[141]. 

Отже, очевидною є проблема здійснення правомочностей з розпорядження 

майном неналежним суб’єктом. Суди часто не враховують особливості цивільно-

правового статусу ДАК і правовий режим належного їм майна відповідно.  

Подібні ситуації наявні й щодо інших спорів за участю дочірніх підприємств 

ДАК. 

Отже, очевидною є відсутність єдиної позиції щодо правового режиму 

майна дочірніх підприємств ДАК, що спричиняє низку похідних проблем і 

спорів. Причину цього вбачаємо у застосуванні індивідуального підходу до 

закріплення майна за материнськими компаніями, а також у недостатньому рівні 

законодавчого врегулювання правового статусу дочірніх (залежних) товариств.  

Однією з основних ознак дочірнього товариства є його залежність від 

материнської компанії, а точніше – можливість здійснення впливу на прийняття 

рішень дочірнім. У науковій літературі радянського періоду превалювала думка 

про неможливість передання майна у власність дочірньому підприємству, 

оскільки наслідком буде втрата залежності від основного підприємства; тоді 

використовувалися право оперативного управління та господарського відання.  

Сьогодні ситуація змінилась: у чинному національному законодавстві не 

передбачено прямої заборони на передачу майна материнської компанії у 

власність дочірньому товариству, до того ж діє конституційний принцип 

«дозволено все, що не заборонено законом». Тому існування дочірніх товариств 

на основі права власності на передане їм засновником майно є правомірним і 
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логічним[125, с. 116-117]. Тож компанія, передаючи власне майно до статутного 

капіталу дочірнього товариства, натомість отримує корпоративні права. 

Вказаний принцип відповідає нормам чинного законодавства та доктрині 

романо-германської правової сім’ї. 

Таким чином, правовий режим майна дочірнього суб’єкта господарювання 

залежить від його базової організаційно-правової форми, адже ні чітких вказівок, 

ні заборон у законодавстві не міститься. У свою чергу, для створення дочірнього 

суб’єкта господарювання може бути обрана будь-яка базова організаційно-

правова форма юридичної особи, передбачена законодавством.  

В юридичній літературі звертають увагу на те, що організаційно-правова 

форма дочірнього підприємства є складною формою, яка включає в себе як одну 

зі складових іншу організаційно-правову форму (один із видів господарських 

товариств тощо)[125, с. 102-103]. 

Отже, правовий режим майна дочірніх товариств визначається у загальному 

порядку залежно від обраної базової організаційно-правової форми.  

Позитивним кроком до вирішення ситуації, що склалася, є укладення єдиної 

концепції, а також вжиття системи заходів, спрямованих на упорядкування 

майна дочірніх підприємств ДАК і його приведення до єдиного правового 

режиму, а саме: внесення до установчих документів дочірніх товариств змін, що 

конкретизуватимуть зміст правового режиму їхнього майна. Однак такий 

комплекс заходів – це тимчасова маніпуляція.  

Розв’язання цієї проблеми вбачається у прийнятті спеціального закону, який 

регулюватиме особливості цивільно-правового статусу ДАК, у якому, серед 

іншого, необхідно визначити можливість ДАК створювати дочірні товариства та 

вказати на змогу внесення до їх статутного капіталу майна, що належить ДАК на 

праві власності, та / або передачі державного майна, яке надане компанії у 

володіння (у широкому сенсі), у тимчасове володіння, якщо таке право 

передбачено статутом ДАК. Так, виходячи із запропонованих вище змін до ЦК 

України щодо визначення дочірніх товариств, слід передбачити у законі, який 

регулюватиме особливості цивільно-правового статусу ДАК, норму, що 
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передбачатиме формування майна дочірнього товариства на праві власності або 

на праві володіння, якщо передається майно, яке є державною власністю і не 

підлягає приватизації, без права дочірнього товариства розпоряджатися 

вказаним майном. 

Отже, вирішити питання закріплення майна за дочірніми товариствами 

ДАК, щодо яких буде підтверджено право державної власності, доцільно шляхом 

застосування права володіння, зміст якого потрібно розширити й уточнити для 

вказаної ситуації.  

Зв’язок дочірніх товариств із материнськими компаніями виявляється, серед 

іншого, у здійсненні керівного впливу материнської компанії на діяльність 

дочірньої. Керівний вплив материнської компанії полягає відповідно до 

положень чинного національного законодавства в участі (у межах належних 

корпоративних прав) в управлінні дочірнім товариством; порядок прийняття 

рішень регулюється відповідно до базової організаційно-правової форми 

дочірнього товариства, а також положень статуту дочірнього товариства. Однак 

науковці висловлюють й інші варіанти здійснення керівного впливу 

материнською компанією. Наприклад, Е.В. Куцубурова та О.В. Шаповалова 

вважають, що до органів управління і посадових осіб холдингових компаній 

входить прийняття управлінських рішень на правах суб’єктів організаційно-

господарських повноважень. І.В. Лукач дотримується позиції, що холдингова 

компанія може управляти справами не тільки через органи дочірнього 

підприємства, а й безпосередньо шляхом надання прямих обов’язкових до 

виконання вказівок, зокрема і у вигляді наказів[125, с.  115]. На практиці досить 

часто застосовуються вказані підходи. Материнські компанії можуть 

використовувати вказану залежність собі на користь, не враховуючи негативні 

наслідки для дочірнього товариства, зокрема, так звані схеми з переміщення 

активів, коли застосовується перерозподіл витрат між підконтрольними 

дочірніми товариствами з метою зменшення розміру оподатковуваного 

прибутку, використання умовно-розрахункових цін у бартерних відносинах 

тощо. Зазначені схеми реалізуються через надання фактичних вказівок до 
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виконання посадовим особам дочірніх товариств. Такі схеми та вказівки до їх 

реалізації, з правової точки зору, можна визначити як вплив на організаційно-

господарську діяльність товариства.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

контроль визначається як вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних 

юридичних та / або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта 

господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через 

інших осіб, зокрема, завдяки: праву володіння чи користування всіма активами 

або їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на 

формування складу, результати голосування та рішення органів управління 

суб’єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які надають 

можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до 

виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта 

господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника 

спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу 

суб’єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених 

посад в інших суб’єктах господарювання; обійманню більше половини посад 

членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів 

суб’єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із 

зазначених посад в іншому суб’єкті господарювання. Пов’язаними особами є 

юридичні та / або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють 

господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено впливають на 

господарську діяльність суб’єкта господарювання[163]. 

Отже, виходячи з наведеної норми, держава (уповноважений суб’єкт 

управління) фактично має право на здійснення опосередкованого контролю за 

дочірніми товариствами ДАК, оскільки держава є власником 100 відсотків акцій 

материнської компанії і, відповідно, має правомочності, вказані в наведеній вище 

нормі закону, а також часто майно, яке виділяється материнською компанією 

дочірньому товариству, може належати останній на праві володіння, тобто 

залишатися державною власністю. Тож пропонуємо закріпити право такого 
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опосередкованого контролю, доповнивши законодавчу формулу «…державних 

підприємств, установ та організацій, а також господарських товариств, в 

статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків…» словами 

«…а також інші контрольовані державою господарські товариства». Наведений 

вислів часто використовується законодавцем для встановлення нормативного 

порядку здійснення певних дій групою суб’єктів, що перелічені, тобто таким 

чином законодавець об’єднує цих суб’єктів за ознакою підконтрольності 

державі. 

Запропонована норма дасть змогу державі безпосередньо здійснювати 

відповідний контроль за діяльністю дочірніх товариств ДАК і використанням 

наданого їм державного майна, а також убезпечить надане державне майно від 

розбазарювання і зменшить кількість судових спорів щодо прав власності на такі 

майнові об’єкти. 

Відповідно до положень чинного національного законодавства дочірнє 

товариство є юридичною особою, якій властиві такі ознаки, як майнова 

відокремленість та організаційна єдність. Згідно з ч. 1 ст. 97 ЦК України 

управління товариством здійснюється його органами. Така норма імперативна та 

має вичерпний характер. Отже, материнська компанія не вправі впливати на 

оперативно-господарську діяльність дочірнього товариства через надання 

вказівок, обов’язкових до виконання. 

Іншим аспектом зв’язку материнської компанії та дочірнього товариства є 

можливість здійснення певного управлінського впливу в межах здійснення 

корпоративних прав. Так, ДАК, створивши дочірнє товариство – 100 відсотків 

акцій / часток належить компанії – набуває корпоративні права, включаючи 

право на участь в управлінні, дивіденди тощо. Проте вплив на оперативно-

господарську діяльність дочірнього товариства шляхом надання вказівок 

виходить за межі прав учасника товариства, оскільки поточне управління 

господарськими товариствами здійснюється дирекцією, а учасники реалізують 

право на участь в управлінні товариством через участь у загальних зборах. 
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Таким чином, як уже йшлося, існує необхідність доповнити ЦК України 

статтею про дочірнє товариство, частину 2 якої (щодо заборони впливу 

материнського товариства) пропонуємо викласти у такій редакції: 

«Дочірнє товариство має право самостійно здійснювати господарську 

діяльність. 

Материнське товариство може реалізовувати право на участь в 

управлінні дочірнім товариством відповідно до положень цього кодексу та 

законів щодо здійснення корпоративних прав учасників господарських 

товариств відповідно до організаційно-правової форми дочірнього 

товариства». 

У науковій літературі наявна думка, з якою не можна погодитись, про 

можливість укладення договору про підпорядкування та відрахування прибутку 

між материнською компанією і дочірнім товариством, відповідно до якого 

материнська компанія має право надавати обов’язкові до виконання вказівки 

дочірньому товариству, навіть якщо вони (вказівки) можуть призвести / 

призведуть до збитків дочірнього товариства. Такий договір автоматично 

створює можливість зловживань материнською компанією за рахунок надання 

вказівок. Одночасно у разі настання неплатоспроможності дочірнього 

товариства воно може звертатись із позовом до материнської компанії для 

притягнення її до субсидіарної відповідальності за зобов’язаннями дочірнього 

товариства, посилаючись на вказаний договір[234, с. 78]. 

На нашу думку, така ідея укладення договору між материнською компанією 

та дочірнім товариством, окрім нелогічності та непрактичності, що описано 

вище, не відповідає положенням чинного національного законодавства, оскільки 

нівелює правову конструкцію господарського товариства, яке є дочірнім. Так, за 

умовами цього договору материнська компанія фактично здійснює управління 

оперативно-господарською діяльністю дочірнього товариства, яке жодним 

чином не співвідноситься зі здійсненням корпоративних прав, зокрема на участь 

в управлінні господарським товариством. Таким чином, вказаний договір про 

підпорядкування та відрахування прибутку нівелює ознаки юридичної особи – 



 153 

відокремленість і самостійність, його укладення не відповідає положенням 

чинного національного законодавства.  

У ст. 114 ЦК України передбачено можливість створення господарського 

товариства, крім повного та командитного, однією особою. Тобто акціонерне 

товариство, а також товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 

можуть бути створені однією фізичною чи юридичною особою – товариство 

однієї особи. У науковій літературі наявні думки про доцільність використання 

конструкції товариства однієї особи замість конструкції дочірнього 

товариства[5, с. 10]. Така позиція обґрунтовується логічністю та простотою 

побудови правової конструкції товариства однієї особи, яка дає змогу 

засновнику (єдиному учаснику) уникнути багатьох ризиків. Зокрема, відмічають 

раціональність застосування товариства однієї особи для господарських 

товариств державної форми власності.  

Викладена позиція убачається хибною, оскільки утворення товариства 

однієї особи господарськими товариствами, єдиним учасником / акціонером яких 

є держава, можливе лише в організаційно-правовій формі акціонерного 

товариства. У ч. 2. ст. 141 ЦК України міститься імперативна норма – заборона 

для товариства з обмеженою відповідальністю мати єдиним учасником інше 

господарське товариство, учасником якого є одна особа. Це положення 

актуальне й для товариства з додатковою відповідальністю, оскільки відповідно 

до ч. 4 ст. 151 ЦК України до товариства з додатковою відповідальністю 

застосовуються положення про товариство з обмеженою відповідальністю. 

Зазначене обмеження застосовується з метою запобігання уникнення 

відповідальності дійсними засновниками, а також ієрархічного розмноження[97, 

с. 124-126].  

Таким чином, відповідно до положень чинного національного 

законодавства правова конструкція господарського товариства однієї особи 

може бути застосована ДАК тільки при створенні іншого суб’єкта 

господарювання в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, 
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оскільки єдиним учасником ДАК є держава в особі уповноважених суб’єктів 

управління. 

Отже, використання правової конструкції товариства однієї особи не може 

замінити правову конструкцію дочірнього товариства, позаяк її використання 

суб’єктами господарювання державного сектора економіки, а саме – ДАК, 

обмежується лише організаційно-правовою формою акціонерного товариства. 

На сьогодні організаційно-правова форма дочірнього товариства – 

популярна та затребувана, однак єдиного підходу до врегулювання цивільно-

правового статусу дочірніх товариств не вироблено. 

Особливості цивільно-правового статусу дочірніх товариств залежать від їх 

базової організаційно-правової форми.  

Однією з ключових ознак дочірнього товариства є можливість здійснення 

вирішального впливу материнським товариством на прийняття рішень дочірнім 

за рахунок належності материнському товариству пакета акцій / часток, який 

забезпечує можливість такого впливу. Цей вплив має здійснюватися в межах 

управління корпоративними правами; вплив материнського товариства не може 

полягати у наданні обов’язкових до виконання вказівок.  

Дочірнє товариство ДАК створюється за рахунок майна, переданого йому 

засновником на праві власності. Майно, яке не може бути передане дочірньому 

товариству на праві власності, закріплюється за ним на праві володіння, яке 

включає правомочності користування вказаним майном. Відповідні положення 

мають вноситись до установчих документів дочірнього товариства. 

 

 

3.3 Особливості відповідальності державних акціонерних компаній за 

цивільно-правовими зобов’язаннями 

 

При визначенні цивільно-правового статусу юридичної особи чільне місце 

займають питання відповідальності. У національному законодавстві принцип 



 155 

самостійної відповідальності юридичної особи за своїми зобов’язаннями 

закріплено у ст. 96 ЦК України.  

Дослідження питань цивільно-правової відповідальності державних 

акціонерних товариств ускладнено відсутністю єдності поглядів науковців на 

поняття юридичної відповідальності взагалі. Так, В.М. Кравчук розуміє під 

відповідальністю санкцію за вчинене правопорушення, в результаті 

застосування якої на правопорушника покладаються певні додаткові обов’язки 

або останній позбавляється певних благ[91, с. 256]. П.М. Рабінович визначає 

категорію юридичної відповідальності як забезпечуваний державою юридичний 

обов’язок примусово позбавити порушника певних цінностей, В.В. Копейчиков 

– як правовідносини, в яких держава має право застосовувати певні заходи 

примусу до суб’єктів, які вчинили правопорушення. І.І. Гришина пише, що 

юридична відповідальність – це передбачена юридичними нормами санкція, що 

може бути застосована до суб’єктів, які вчинили правопорушення, або є 

наслідком невиконання чи неналежного виконання суб’єктами своїх обов’язків, 

і полягає у позбавленні їх певних прав або покладенні на них додаткових 

обов’язків у порядку, передбаченому чинним законодавством[55, с. 181-182]. 

Із середини ХХ ст. радянські вчені стали розглядати феномен юридичної 

відповідальності у двох аспектах: ретроспективному (як негативна 

відповідальність за протиправну поведінку) та позитивному / перспективному 

(відповідальність, що стимулює суб’єкта до правомірної поведінки, покладає на 

нього певні обов’язки й ризики). Такий дуалізм категорії «юридична 

відповідальність» є актуальним і сьогодні[194, с. 221]. 

Визначення цивільно-правової відповідальності законодавець виклав як 

загальну норму в п. 3 ст. 14 ЦК України: «Виконання цивільних обов’язків 

забезпечується засобами заохочення та відповідальністю, які встановлені 

договором або актом цивільного законодавства», а також щодо різних видів 

зобов’язань у відповідних статтях ЦК України. Натомість ст. 216 ГК України має 

назву «Господарсько-правова відповідальність учасників господарських 

відносин» і визначає суть господарської відповідальності, її мету та основні 



 156 

принципи. Провівши деяку аналогію, зі змісту положень глави 50 ЦК України 

вбачається, що цивільно-правова відповідальність є не що інше як настання 

негативних наслідків для суб’єкта, який порушив цивільне зобов’язання, у 

вигляді відповідних санкцій (зокрема, стягнення збитків, неустойка тощо). 

У доктрині цивільного права теж немає єдиного підходу до визначення вказаної 

категорії, її сутності та змісту, підстави й умови виникнення. 

У літературі цивільно-правова відповідальність визначається як 

застосування до порушника (боржника) в інтересах іншої особи (кредитора) або 

держави встановлених законом чи договором заходів впливу, що спричиняють 

для нього негативні, економічно невигідні наслідки майнового характеру – 

відшкодування збитків, сплату неустойки, відшкодування шкоди[20, с. 148]. 

Одну з перших спроб сформулювати поняття цивільно-правової 

відповідальності зробив М.М. Агарков у роботі «Обязательства по советскому 

гражданскому праву», яка була опублікована у 1940 році. Вчений писав, що 

нормальне виконання боржником зобов’язання є обов’язком останнього. У разі 

його порушення боржник, без його волі, примушується до виконання свого 

обов’язку або відшкодування збитків, тобто настає відповідальність. У межах 

співвідношення категорій боргу та відповідальності М.М. Агарков вважає їх не 

різними та незалежними один від одного елементами зобов’язання, а лише двома 

аспектами тих же відносин. Тож те, що зазвичай називають словами «обов’язок» 

і «відповідальність за зобов’язанням» є власне обов’язком боржника у 

зобов’язальних правовідносинах[3, с. 44]. 

Надалі вчення про цивільно-правову відповідальність розвивалось завдяки  

зусиллям багатьох учених. На нашу думку, найбільш влучно пояснив зміст 

досліджуваної категорії О.С. Іоффе: цивільно-правова відповідальність – це 

покладені на порушника, засновані на законі невигідні правові наслідки, які 

виявляються у позбавленні його певних прав, або в заміні невиконаного 

обов’язку новим, або у приєднанні до невиконаного обов’язку нового 

додаткового[75, с. 14]. 
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Цивільно-правова відповідальність ДАК ґрунтується на загальних 

принципах, передбачених законодавцем для юридичних осіб, оскільки 

законодавчо не визначено спеціального режиму відповідальності таких суб’єктів 

цивільних правовідносин. Державні акціонерні компанії, як уже йшлося, – 

суб’єкти з особливостями цивільно-правового статусу, тому логічно виникає 

низка питань, пов’язаних із окремими аспектами їх цивільно-правової 

відповідальності, зокрема, особливостями правового режиму майна компанії, за 

рахунок якого можуть бути задоволені інтереси кредиторів, а також особливого 

статусу єдиного акціонера – держави, відповідальності компанії за 

зобов’язаннями її дочірніх підприємств, субсидіарної відповідальності компанії 

у разі банкрутства дочірнього підприємства. 

У ЦК України передбачено цивільно-правову відповідальність юридичних 

осіб, без будь-яких особливостей відповідно до видів суб’єктів. У ст. 82 

ЦК України міститься положення щодо поширення дії ЦК України на 

юридичних осіб публічного права, якщо інше не встановлено законом. Трохи 

конкретизує ситуацію положення ст. 176 ЦК України: держава не несе 

відповідальності за зобов’язаннями створених нею юридичних осіб і навпаки. 

Таким чином, закладений єдиний принцип: засновник не несе відповідальності 

за зобов’язаннями юридичної особи, а остання не відповідає за зобов’язаннями 

засновника. Такий стан речей відповідає принципу рівності суб’єктів цивільного 

права. 

У правових доктринах країн світу наявні різні концепції. Цивільно-правова 

відповідальність ЮОПП може встановлюватись нормами і приватного, і 

публічного права. Наприклад, у ст. 38 Конституції Бразилії 1988 року 

проголошено, що ЮОПП відповідають за шкоду, яку їх агенти нанесли третім 

особам, володіючи при цьому правом на регресний позов до особи, що нанесла 

шкоду, у випадку вини останнього чи обману. У ст. 43 Цивільного кодексу 

Бразилії 2002 року уточнено наведену норму: юридичні особи внутрішнього 

публічного права несуть цивільну відповідальність за дії своїх агентів… Тут 

укладена двоступенева система відповідальності: 1) ЮОПП відповідає перед 
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особою, якій завдано шкоди; 2) особа (службова, посадова) несе відповідальність 

перед ЮОПП. В українському законодавстві також закріплено зазначену 

концепцію. 

У зарубіжній літературі виділяють два види цивільно-правової 

відповідальності ЮОПП: договірна, що виникає з невиконання договору, та 

позадоговірна. Настання договірної відповідальності передбачає наявність двох 

умов: 1) зобов’язання покладено на юридичну особу; 2) особа, яка уклала 

договір, діяла у межах наданих їй повноважень. Недоговірну відповідальність 

розуміють як відповідальність за шкоду, завдану діями держави й інших ЮОПП. 

При цьому необхідно вказати, що у світі не існує єдиного підходу до питання 

галузевої природи майнової відповідальності держави[248, с. 616-617]. ЮОПП 

дуже різняться за організаційно-правовими формами. Потрібно уточнити, що 

вказані положення стосуються установ та організацій, а не підприємств, які 

діють в організаційно-правових формах господарських товариств. Тож зазначені 

положення не стосуються відповідальності ДАК. 

Державні акціонерні компанії, як уже йшлося, є суб’єктами господарювання 

державного сектора економіки, які створюються у стратегічно важливих галузях 

економіки з метою забезпечення безпеки держави. Водночас ДАК вступають у 

цивільні правовідносини на рівні з іншими суб’єктами, хоча за своїм правовим 

статусом залишаються юридичними особами публічного права. Тож ключовою 

особливістю відповідальності ДАК є її приватноправовий характер на відміну 

від ЮОПП, які не є суб’єктами господарювання і несуть публічно-правову 

відповідальність.  

Відповідно до ст. 96 ЦК України юридичні особи самостійно відповідають 

за своїми зобов’язаннями усім належним їм майном. Надалі постає питання про 

співвідношення відповідальності учасників юридичної особи, а саме: суб’єктів 

господарювання, за його зобов’язаннями. Залежно від обраної організаційно-

правової форми суб’єкта господарювання, зокрема господарського товариства, у 

чинному національному законодавстві (положення глави 8 ЦК України, ст. 80 ГК 

України, а також норми Закону України «Про господарські товариства») 
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передбачено різний ступінь відповідальності учасників господарських товариств 

за зобов’язаннями останнього. Наприклад, учасники товариства з додатковою 

відповідальністю солідарно несуть додаткову відповідальність за його 

зобов’язаннями своїм майном… (ч. 2 ст. 151 ЦК України). Натомість акціонерне 

товариство самостійно відповідає за власними зобов’язаннями усім своїм 

майном. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями товариства і несуть ризик 

збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, у межах вартості належних їм акцій 

(ч. 2 ст. 152 ЦК України). Наведене положення дублюється і у ст. 3 Закону 

України «Про акціонерні товариства».  

Отже, акціонерні товариства, за загальним правилом, відповідають за 

власними зобов’язаннями усім належним їм майном. Відповідно, і ДАК, 

акціонерне товариство, єдиним акціонером якого є держава, теж відповідає усім 

належним йому майном за власними цивільно-правовими зобов’язаннями[36, 

с.56].  

Загалом субсидіарна відповідальність держави встановлюється на основі 

прямої вказівки закону або договору (зокрема, як надання гарантій держави за 

кредитними зобов’язаннями юридичних осіб). Так, субсидіарна відповідальність 

держави встановлюється законом за зобов’язаннями казенних підприємств та 

установ, які утримуються за рахунок державного бюджету. Казенне 

підприємство відповідає за власними зобов’язаннями тільки коштами, що 

знаходяться у його розпорядженні. У разі недостатності таких коштів держава, в 

особі уповноваженого суб’єкта управління, несе повну субсидіарну 

відповідальність за зобов’язаннями казенного підприємства (ч. 7 ст. 77 

ГК України)[23, с. 17]. 

Наступним аспектом цивільно-правової відповідальності ДАК є 

особливості відповідальності материнського товариства (ДАК) за 

зобов’язаннями дочірніх товариств.  

При створенні ДАК (НАК) до статутних капіталів разом із іншими 

об’єктами досить часто передавались пакети акцій державних підприємств 

(відповідно, вони ставали дочірніми), а в деяких випадках просто передавались 
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компанії, не маючи відповідного правового закріплення. Надалі в процесі 

функціонування компанії утворювали дочірні товариства, передаючи до їх 

статутних капіталів майно на різних правових титулах. Все це разом із 

відсутністю спеціального регулювання створило цілу низку непорозумінь між 

органами державної влади, суб’єктами управління та власне компаніями. 

Визначальною особливістю дочірнього товариства є його залежність від 

материнського, яка проявляється у можливості впливу материнського 

товариства на прийняття рішень дочірнім. Материнська компанія, зважаючи на 

переважну участь у дочірньому товаристві, може діяти не в інтересах останнього 

або внаслідок інших обставин призвести діяльність дочірнього товариства до 

збитків. Водночас дочірньому товариству властиві ознаки юридичної особи – 

матеріальна відокремленість і самостійна відповідальність. Відтак, досить 

реальною є ситуація, коли материнська компанія фактично примушує дочірнє 

товариство до зобов’язань, які останнє буде неспроможне виконати. Убачається, 

що в такому випадку доцільно було б в обов’язковому порядку залучати 

материнське товариство як другого відповідача, тобто застосовувати 

субсидіарну відповідальність. Судова практика є однозначною: субсидіарна 

відповідальність материнського товариства за зобов’язаннями дочірнього може 

застосовуватись у разі закріплення за дочірнім підприємством майна на праві 

оперативного управління; у разі закріплення майна дочірнього підприємства на 

праві господарського відання субсидіарна відповідальність не може бути 

застосована. У справі №14/434 від 7 листопада 2006 року вказаний висновок 

обґрунтовується таким чином: Відповідач 1 – суб’єкт господарювання, що був 

створений за рішенням Кабінету Міністрів України, наділений відповідним 

майном на праві господарського відання, здійснює господарську діяльність на 

принципах підприємництва, зазначених у ст. 44 ГК України, та несе 

відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві 

господарського відання майном. Відповідач 2 – засновник і власник Відповідача 

1. Держава та орган, до сфери управління якого входить Відповідач 1, не несуть 

відповідальності за його зобов’язаннями. Таким чином, Відповідач 2, засновник 
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і власник Відповідача 1, не повинен нести додаткову (субсидіарну) 

відповідальність за зобов’язаннями Відповідача 1[138].  

У науковій літературі також вказано на відсутність випадків притягнення до 

відповідальності контролюючої компанії за зобов’язаннями дочірнього 

товариства. Л.О. Переверзєва пояснює це незацікавленістю директорів дочірніх 

товариств у створенні конфліктних ситуацій у відносинах з контролюючими 

компаніями[125, с. 133]. 

Загалом, зі змінами, внесеними до ст. 126 ГК України, було значно 

зменшене коло суб’єктів господарювання, правовідносини яких врегульовано 

попередньою редакцією. Чинна редакція звужена до понять холдингової 

компанії та корпоративного підприємства, тож правовідносини інших 

контролюючих товариств (не холдингових компаній) є неврегульованими. В 

літературі такий підхід визначають необґрунтовано вузьким і пропонують 

концепції розширення[125, с. 134]. Зокрема, Ж.В. Чевичалова вбачає вирішення 

проблеми у запровадженні солідарної відповідальності учасників зв’язаного 

контролю у разі придбання одним учасником такого контролю активів 

іншого[234, с. 10]. І.В. Лукач пропонувала законодавчо закріпити конструкції 

субсидіарної та солідарної відповідальності холдингової компанії за боргами 

дочірніх товариств, а також відшкодування збитків дочірньому підприємству в 

тому разі, якщо негативні наслідки були спричинені діями холдингової 

компанії[98, с. 80]. 

Підхід, застосований у ст. 126 ГК України, вважаємо занадто вузьким, 

оскільки у ньому не враховані всі базові форми материнських і дочірніх 

товариств. Доцільним в цьому випадку вбачається застосування аналогії закону 

та врегулювання питання шляхом доповнення ЦК України статтею такого 

змісту:  

 

«Якщо дочірнє товариство внаслідок дій материнського товариства 

виявиться неплатоспроможним і буде визнане банкрутом, то материнське 
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товариство несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями дочірнього 

товариства». 

На тлі окресленої ситуації логічно випливає питання про винність дій, 

учинених контролюючою компанією. 

Л.О. Переверзєва зазначає, що контролююче товариство відповідає по 

боргах дочірнього товариства, які виникли у результаті виконання його вказівок, 

незалежно від того, чи укладався між контролюючим і дочірнім товариством 

договір про підпорядкування. Деякі автори вбачають у такому положенні 

посягання на свободу підприємницької діяльності, однак тут воно відсутнє, 

оскільки контролююче товариство може перетворити дочірнє товариство у 

автономне дочірнє товариство з метою запобігання власної відповідальності за 

боргами останнього. 

Застосування солідарної відповідальності до дочірніх товариств базового 

виду є сумнівним, як пише вчена, адже тут потрібно дотримуватися принципу 

майнової відокремленості та господарської самостійності підприємства[125, с. 

136]. 

За загальним правилом, принцип самостійної майнової відповідальності 

дочірнього товариства розуміється таким чином: дочірнє товариство самостійно 

укладає договори під впливом контролюючого товариства; сторонами у цих 

договорах є дочірнє товариство та його контрагент, які самостійно несуть 

відповідальність всім належним їм майном. Отже, основне товариство не є 

стороною у договорі та боржником по відповідних зобов’язаннях. 

Однак винятки з цього правила у законі все-таки передбачені. Так, 

специфіка правового статусу контролюючої компанії полягає і у певних 

додаткових обтяженнях, яких воно зазнає як результат прийняття ним 

відповідних управлінських рішень для дочірнього товариства. 

Тому на основі викладеного та погоджуючись із позицією 

Л.О. Переверзєвої, вважаємо, що недоцільно законодавчо встановлювати 

солідарну відповідальність контролюючої компанії за боргами дочірнього 

товариства, водночас необхідно обґрунтовано закріпити положення щодо 
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відшкодування збитків дочірньому товариству контролюючим, якщо вони 

виникли внаслідок виконання управлінських рішень останнього. 

Важливим аспектом є субсидіарна відповідальність материнського 

товариства у разі банкрутства дочірнього. Зазначений вид відповідальності 

передбачений у ст. 126 ГК України, в якій ідеться про субсидіарну 

відповідальність холдингової компанії за зобов’язаннями корпоративного 

підприємства, якщо воно виявиться неплатоспроможним через дії або 

бездіяльність холдингової компанії. Оскільки уже було звернено увагу на 

вузький підхід законодавця, вважаємо раціональним застосувати аналогію 

закону. Таким чином, актуальним убачається питанням вини материнської 

компанії як підстави його відповідальності.  

Ключовим моментом вказаного питання є мета покладення субсидіарної 

відповідальності на контролююче товариство у разі банкрутства дочірнього, а 

саме: захист інтересів кредиторів. Виходячи з цього, у науковій літературі 

критично сприймають такі умови настання відповідальності, як визнання 

товариства банкрутом, що призводить лише до погіршення становища 

кредиторів на одержання задоволення від учасників і відсутність обов’язку 

ліквідатора пред’являти до учасників вимоги за вказаною нормою[242, с. 14]. 

Досліджуючи теоретичні концепції, що обґрунтовують можливість 

притягнення учасників до відповідальності по зобов’язаннях дочірнього 

товариства, Б.В. Шуба доводить, що перевага належить концепції зловживання 

правовим інститутом юридичної особи, в її суб’єктивному різновиді, що 

передбачає встановлення вини у поведінці учасника[242, с. 13]. 

У цивільному праві категорія «вина» стосовно юридичних осіб розуміється 

інакше ніж щодо фізичних. Хоча, як і в радянському цивільному праві, так і в 

нормах ЦК України, підстави цивільно-правової відповідальності юридичних та 

фізичних осіб, як зазначав Г.К. Матвєєв, «у принципі однакові». Це твердження 

вчений застосовував і до вини як суб’єктивної підстави цивільно-правової 

відповідальності юридичних осіб. На підтвердження наведеної тези Г.К. Матвєєв 

наводить той факт, що ЦК РСФСР і все наступне цивільне законодавство, 
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регулюючи договірну та деліктну відповідальність, за загальним правилом, не 

виділяють юридичних осіб, у них ідеться про підстави відповідальності всіх 

учасників цивільного обороту одночасно. Звідси випливає, що суб’єктивною 

підставою відповідальності юридичних осіб за вчинення цивільних 

правопорушень є їхня вина[108, с. 203]. 

У сучасному цивільному праві розуміння вини різниться від інших галузей 

права. Так, у кримінальному праві вину розуміють як суб’єктивне ставлення 

особи до вчиненого діяння та поділяють на умисел і необережність, й такий 

підхід упродовж тривалого періоду часу був загальним для радянського права. 

Проте, як зазначав Е.А. Суханов, до цивільних правовідносин, що часто мають 

товарно-грошовий характер, а основною функцією відповідальності тут є 

компенсаторно-відновлювальна, такий підхід не можна застосувати, оскільки 

для компенсації збитків, понесених учасниками майнового обороту, суб’єктивне 

ставлення їх заподіювача, як правило, не має істотного значення. Стосовно 

юридичних осіб говорити про вину в розумінні суб’єктивного ставлення до свого 

діяння можна лише умовно: негативні наслідки у правовідносинах юридичної 

особи з контрагентом можуть наставати через дії або бездіяльність посадових чи 

службових осіб, членів трудового колективу[202, с. 573]. 

У чинному ЦК України не передбачено різниці у відповідальності 

юридичних і фізичних осіб (ст. 614): особа, яка порушила зобов’язання, несе 

відповідальність за наявності вини (умислу чи необережності), якщо інше не 

встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, 

що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов’язання. 

Таким чином, законодавець, хоча і виділяє дві форми вини, не акцентує 

увагу на їх різниці для притягнення боржника до цивільно-правової 

відповідальності – вона не має значення.  

Тією ж нормою ЦК України фіксується і презумпція вини в цивільному 

праві: особа, яка порушила зобов’язання, сама доводить відсутність своєї вини. 

Потрібно розрізняти презумпцію вини та відсутність врахування вини. 

Презумпція вини означає, що вина презюмується, а особа має доводити свою 
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невинуватість. У разі доведення особою своєї невинуватості вона може бути 

звільнена від відповідальності. У випадку відсутності врахування вини особа, яка 

вчинила правопорушення, не може бути звільнена від відповідальності, довівши 

відсутність своєї вини. При відшкодуванні збитків відсутність врахування вини 

допускається як виняток, визначений законом чи договором[225, с. 252-254]. 

Повертаючись до питання відповідальності контролюючого товариства у 

разі банкрутства дочірнього, необхідно зауважити про різні погляди науковців: 

одні вважають несправедливим застосування відповідальності холдингової 

компанії (тобто керуючого товариства), яка невинувата у банкрутстві 

корпоративного (дочірнього) товариства[98, с. 133], на думку інших авторі, вина 

керуючого товариства не потребує доказування, враховуючи залежність 

дочірнього товариства, тож застосування субсидіарної відповідальності є 

доцільним[125, с. 148]. 

Як на нас, то слушним є підхід законодавця, закріплений у нормах ст. 126 

ГК України: субсидіарна відповідальність материнської компанії настає у разі 

банкрутства дочірнього товариства незалежно від вини материнського. Така 

концепція убачається виправданою лише частково, оскільки материнська 

компанія має вплив на управління дочірнім товариством через прийняття 

відповідних рішень у межах статутних повноважень, однак не може втручатися 

в оперативно-господарську діяльність дочірнього товариства. Це визначальна 

особливість досліджуваної правової конструкції: дочірнє товариство завжди 

залежить від керуючого. Тож його платоспроможність, відповідно, також 

залежить від материнського товариства, точніше – від якості здійснення 

корпоративних прав, а саме: права на участь в управлінні. У свою чергу, 

контролююче товариство зобов’язане здійснювати ефективно свої 

повноваження, за необхідності застосовувати заходи управлінського впливу для 

запобігання банкрутства дочірнього товариства чи інших негативних наслідків. 

Як відмічає Л.О. Переверзєва, позитивний досвід радянських часів доцільно було 

б використати й нині: радянське законодавство передбачало відшкодування 

збитків, заподіяних підприємству внаслідок неналежного здійснення органом 
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вищого рівня своїх обов’язків щодо підприємства відповідно до ст. 9 Закону 

СРСР «Про державне підприємство (об’єднання)» від 30 червня 1987 року[125, 

с. 148]. Однак згідно з чинним законодавством контролююче товариство 

завідомо може надавати вказівки, що призведуть чи можуть призвести до збитків 

дочірнього. Цілком реальною є ситуація, коли контролююча компанія може 

давати вказівки невигідні (або збиткові) для дочірнього, але позитивні за 

наслідками для себе. Ж.В. Чевичалова слушно зауважила, що право 

контролюючої компанії давати дочірньому товариству обов’язкові до виконання 

вказівки, навіть збиткові для нього, може бути передбачено договором про 

підпорядкування та відрахування прибутку між материнським товариством і 

дочірнім[234, с. 9]. У попередньому підрозділі уже було наголошено на 

нелогічності та невідповідності нормам чинного законодавства укладення такого 

договору. 

Шкода дочірньому товариству може бути заподіяна як неправомірними 

діями контролюючого товариства, так і правомірними, а також не вчиненням дій, 

необхідних для уникнення негативних наслідків. Тож субсидіарна 

відповідальність материнського товариства має наставати незалежно від 

вчинення дій, що призвели до банкрутства дочірнього товариства. 

Отже, хоча у цивільному законодавстві прямо не визначено особливостей 

відповідальності юридичних осіб публічного права, вони все ж таки мають місце 

у правозастосовній практиці, що призводить до нівелювання конституційного 

принципу рівного розвитку всіх форм власності, а також рівності суб’єктів 

цивільного обороту.  

За загальним правилом, ЮОПП несуть відповідальність публічно-

правового характеру. Державні акціонерні компанії є суб’єктами 

господарювання, які вступають у цивільні правовідносини на рівних умовах із 

іншими суб’єктами, будучи за своєю суттю ЮОПП. Тому відповідальність ДАК 

має приватноправовий характер.  

ДАК / НАК, за загальним правилом, відповідають за цивільними 

зобов’язаннями всім належним майном, тобто майном, яке належить компанії 
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на праві власності; на майно, яке передане компанії з використанням інших 

правових титулів, стягнення не може бути звернено. 

Що ж до відповідальності ДАК за зобов’язаннями дочірніх товариств, то: 

компанія не несе відповідальності за цивільними зобов’язаннями дочірніх 

товариств, оскільки вони є самостійними учасниками цивільного обороту і 

вступають у договірні відносини, де сторонами є дочірнє товариство та його 

контрагент. 

ДАК / НАК як контролююче товариство має нести субсидіарну 

ідповідальність за зобов’язаннями дочірнього товариства у разі його 

банкрутства. Підставою такої відповідальності є вина материнського 

товариства: материнська компанія своїми діями (бездіяльністю або 

невчиненням усіх необхідних дій) призвела до негативних наслідків 

(банкрутства дочірнього товариства). Винність дій материнської компанії 

однозначна в будь-якому разі, оскільки материнська компанія здійснює вплив 

на діяльність дочірнього товариства, а дочірнє товариство перебуває у 

залежному становищі. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. На сучасному етапі правовий статус майна ДАК визначається 

індивідуально із застосуванням правових титулів, похідних від права власності 

(оперативного управління, господарського відання). Такий стан породжує низку 

проблем і спорів.  

Право господарського відання та право оперативного управління є 

характерними для державних унітарних підприємств і не можуть 

використовуватись для акціонерних товариств. Акціонерне товариство за своєю 

природою є об’єднанням капіталів і вимагає закріплення за ним майна на праві 

власності, незалежно від кількості акцій, що належать державі. Використання 

вказаних правових титулів для закріплення майна за ДАК – це вимушений крок. 
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2. Юридично обґрунтована та логічно правильна юридична конструкція 

створення ДАК має бути такою: при створенні ДАК держава (в особі 

уповноваженого органу) передає майно у власність компанії, набуваючи 

натомість пакет корпоративних прав акціонера.  

3. Для майна державної власності, що не підлягає приватизації, але повинно 

бути передане ДАК для здійснення відповідної діяльності доречно застосувати 

право володіння як речове право. І закріпити у спеціальному законі про ДАК 

відповідну норму у такій редакції: 

«Майно, що становить державну власність і не підлягає приватизації 

відповідно до норм спеціального законодавства, закріплюється за державними 

акціонерними компаніями на праві володіння.  

Державні акціонерні компанії, яким у володіння передане майно, що 

становить державну власність і не підлягає приватизації, можуть 

здійснювати користування таким майном у межах, передбачених статутом 

державної акціонерної компанії. 

Розпорядження майном, що передане у володіння державній акціонерній 

компанії, здійснює уповноважений суб’єкт управління об’єктами державної 

власності. 

Державна акціонерна компанія, якій у володіння надане державне майно, 

може подавати пропозиції до уповноваженого суб’єкта управління об’єктами 

державної власності щодо розпорядження наданим у володіння майном». 

Умови та строки здійснення права володіння майном, яке не підлягає 

приватизації та має бути передане компанії, а також обмеження використання 

доцільно урегулювати в статуті ДАК, оскільки він є індивідуальним актом із 

урахування особливостей діяльності кожної компанії.  

4. За загальним правилом, ЮОПП несуть відповідальність публічно-

правового характеру.  

ДАК є суб’єктами господарювання, які вступають у цивільні 

правовідносини на рівних умовах з іншими суб’єктами, будучи за своєю суттю 
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ЮОПП. Відповідальність ДАК має приватноправовий характер, оскільки 

виникає між суб’єктами цивільних правовідносин.  

5. Відповідно до чинного національного законодавства юридичні особи 

самостійно відповідають за власними зобов’язаннями усім належним їм майном. 

Особливості цивільно-правової відповідальності учасників господарських 

товариств залежать від обраної організаційно-правової форми. 

Акціонерні товариства відповідають за власними зобов’язаннями усім 

належним їм майном. Відповідно, ДАК, акціонерне товариство, єдиним 

акціонером якого є держава, теж відповідає усім належним йому майном за 

власними цивільно-правовими зобов’язаннями.  

6. Законодавчо визначено мінімальну межу в 20 відсотків статутного 

капіталу, коли виникає залежність одного товариства від іншого. Вказана 

кількість акцій / часток у статутному капіталі господарського товариства не 

забезпечує вирішального впливу на прийняття рішень товариством; вважаємо 

доречним для забезпечення вирішального впливу материнської компанії на 

прийняття рішень дочірнім товариством збільшити необхідну кількість акцій / 

часток у статутному капіталі дочірнього товариства до 100 відсотків акцій / 

часток статутного капіталу. 

Отже, пропонуємо доповнити ЦК України відповідною статтею у такій 

редакції:  

«1. Дочірнє товариство – це господарське товариство, 100 відсотків акцій 

/ часток якого належать іншому господарському товариству (материнському). 

До установчих документів дочірнього товариства мають бути внесені 

відповідні відомості щодо його залежності від материнського товариства. 

Материнське товариство – це господарське товариство, яке володіє 

пакетом акцій / часток у статутному капіталі іншого господарського 

товариства (дочірнього) та здійснює вплив на управління його діяльністю. 

2. Залежне товариство – це господарське товариство, 20 і більше 

відсотків акцій / часток якого належать іншому господарському товариству. 
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3. Контрольоване товариство – це господарське товариство, 50 і більше 

відсотків акцій / часток якого належать іншому господарському товариству». 

7. Правовий режим майна дочірнього товариства залежить від обраної 

базової організаційно-правової форми.  

Необхідно унормувати питання про майно дочірніх товариств ДАК. Так, 

виходячи із запропонованих вище змін до ЦК України щодо визначення дочірніх 

товариств, у законі про ДАК потрібно викласти положення, що передбачатиме 

формування майна дочірнього товариства на праві власності та / або на праві 

володіння, якщо передається майно, яке є державною власністю і не підлягає 

приватизації. Таким чином, необхідною убачається вказівка на можливість 

здійснення права володіння вказаним майном без права розпорядження ним. У 

статуті дочірнього товариства мають бути відображені відомості про майно, яке 

перебуває у володінні товариства. 

8. Материнська компанія не має права впливати на оперативно-

господарську діяльність дочірнього товариства, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 97 

ЦК України управління товариством здійснюється його органами. Така норма 

імперативна та має вичерпний характер. 

Тож доцільним убачається законодавче закріплення норми про заборону 

прямого впливу материнської компанії на оперативно-господарську діяльність 

дочірнього товариства шляхом надання обов’язкових до виконання вказівок.  

Таким чином, як уже зазначалося, є необхідність доповнити ЦК України 

статтею про дочірнє товариство. Цю статтю доцільно доповнити частиною 2 

щодо заборони впливу материнського товариства у такій редакції: 

«Дочірнє товариство має право самостійно здійснювати господарську 

діяльність». 

9. Держава в особі уповноваженого суб’єкта управління має право 

опосередкованого контролю за діяльністю дочірніх товариств ДАК, оскільки 

держава є власником 100 відсотків акцій материнської компанії та власником 

майна, яке було виділене компанії і передане надалі дочірньому товариству. 

Таким чином, доцільно прямо закріпити право опосередкованого контролю, 
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доповнивши легальне формулювання «… державних підприємств, установ та 

організацій, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких 

частка держави перевищує 50 відсотків…» словосполученням «…а також інші 

контрольовані державою господарські товариства». 

10. За загальним правилом, принцип самостійної майнової відповідальності 

дочірнього товариства розуміється таким чином: дочірнє товариство самостійно 

укладає договори відповідно до управлінських рішень контролюючого 

товариства; сторонами у таких договорах є дочірнє товариство та його 

контрагент, які самостійно несуть відповідальність всім належним їм майном. 

Отже, материнське товариство не є стороною у договорі та боржником по 

відповідних зобов’язаннях. 

11. Одна з особливостей правового статусу материнського товариства 

полягає у відповідальності за результат керівного впливу на дочірнє товариство, 

що призвів до негативних для останнього наслідків. Тож обґрунтованим буде 

закріплення положення про відшкодування збитків дочірньому товариству 

материнським, якщо вони виникли внаслідок неналежного управлінського 

впливу останнього.  

12. Шкода дочірньому товариству може бути заподіяна як неправомірними 

діями материнського товариства, так і правомірними, а також невчиненням дій, 

необхідних для уникнення негативних наслідків, оскільки дочірнє товариство 

завжди перебуває в залежності від материнського. Тож субсидіарна 

відповідальність материнського товариства має наставати незалежно від 

вчинення дій, що призвели до банкрутства дочірнього товариства. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні запропоновано теоретичне узагальнення та 

новий погляд на вирішення наукового завдання, яке полягає в обґрунтуванні 

напрямів удосконалення правового статусу державних акціонерних компаній, 

відповідно до сучасних економічних і цивільно-правових відносин. Під час 

розв’язання цього завдання запропоновано й обґрунтовано нові наукові 

положення щодо поняття та елементів правового статусу державних акціонерних 

компаній, а також розроблено пропозиції до удосконалення чинного 

національного законодавства, які мають сприяти збалансуванню приватних і 

публічних інтересів та унормуванню правовідносин державних акціонерних 

компаній із контрагентами, дочірніми товариствами, суб’єктами управління 

об’єктами державної власності, а також іншими державними органами й 

установами. 

Сформульовані теоретичні положення, пропозиції, рекомендації та 

висновки можуть бути використані у подальших дослідженнях юридичних осіб 

публічного права, господарських товариств з часткою держави, проблем 

дочірніх товариств державних акціонерних компаній та особливостей 

правовідносин між ними та материнським товариством, особливостей 

управління окремими об’єктами державного майна, яке не підлягає приватизації 

тощо.  

На підставі проведеного дослідження сформульовано викладені нижче 

висновки. 

1. Застосований у ст. 81 ЦК України принцип поділу юридичних осіб за 

формальним критерієм убачається неповним і потребує доповнення на предмет 

врахування не лише порядку створення юридичної особи, а й мети, цілей і 

специфіки здійснення такої діяльності. При розмежуванні приватного та 

публічного права доцільно застосовувати комплексний критерій, за якого 

комплексність означає використання формального критерію, але з урахуванням 

повного спектра обставин кожного окремого випадку.  
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2. Юридичні особи публічного права становлять велику за обсягом групу 

суб’єктів, які різняться організаційно-правовими формами, сферами діяльності 

тощо. Окрему групу юридичних осіб публічного права становлять юридичні 

особи публічного права – суб’єкти господарювання державного сектору 

економіки, зокрема державні (національні) акціонерні компанії, інші 

господарські товариства, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 

50 відсотків або забезпечує державі право вирішального впливу.  

3. Державні акціонерні компанії створюються у розпорядчому порядку на 

основі державного майна з метою забезпечення безпеки держави у стратегічно 

важливих галузях економіки та перебувають у інституційній залежності від 

держави. Отже, відповідно до норм чинного законодавства та практики 

Європейського суду з прав людини державні акціонерні компанії є юридичними 

особами публічного права. 

Державні акціонерні компанії є юридичними особами публічного права не 

лише через легальний критерій. Вони відповідають доктринальним критеріям 

юридичних осіб публічного права, зокрема створюються задля досягнення 

публічних мети, цілей, функцій і реалізації публічних інтересів. 

Однією з особливостей державних акціонерних компаній серед інших 

юридичних осіб публічного права є те, що це – суб’єкти господарювання 

державного сектору економіки, для яких законодавчо передбачено низку 

особливостей здійснення господарської діяльності, а також особливості 

планування та звітності тощо.  

4. Державні акціонерні компанії – суб’єкти, що характеризуються 

комплексністю правового статусу, і для виконання функцій та досягнення мети 

їх створення беруть участь у правовідносинах, характерних і для публічного, і 

для приватного права.  

5. Категорія «цивільно-правовий статус юридичних осіб публічного права» 

складається з таких елементів: мета, функції та завдання; права й обов’язки; 

гарантії реалізації прав та обов’язків; комплексна правосуб’єктність; юридична 

відповідальність. 
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Державні акціонерні компанії мають відмінні від інших юридичних осіб 

публічного права ознаки цивільно-правового статусу: мета діяльності (крім 

публічних функцій) – отримання прибутку; відповідальність має не публічно-

правовий, а приватноправовий характер; незалежні від держави у сфері 

господарської діяльності, однак перебувають у інституційній залежності з 

питань управління.  

6. Чинне законодавство не містить норми, що вимагає використання слова 

«державне» у назві акціонерних товариств відповідно до кількості належних 

державі акцій. Убачається доцільним унормувати це питання шляхом внесення 

змін до ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: 

«Акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належить державі, 

повинно у назві містити слово „державне”».  

7. Державні (національні) акціонерні компанії є державними акціонерними 

товариствами з особливим правовим статусом, оскільки створюються у 

розпорядчому порядку органами державної влади у стратегічно важливих 

галузях економіки з наступним формуванням статутного капіталу пакетами 

часток (акцій) державних підприємств, товариств певної галузі (підгалузі) 

економіки з метою забезпечення безпеки держави.  

Автором запропоновано унормувати правовий статус державних 

акціонерних компаній спеціальним законом. Визначення державної акціонерної 

компанії запропоновано викласти у вказаному законі в такій редакції: 

«Державна (національна) акціонерна компанія – це акціонерне товариство, 

100 відсотків акцій якого належать державі, що створюється у стратегічно 

важливих галузях економіки відповідно до розпорядчого акта центрального 

органу виконавчої влади на основі державної власності, в тому числі пакетів 

акцій / часток, що належать державі у статутних капіталах господарських 

товариств однієї галузі та можуть утворити єдиний комплекс, а також інших 

майнових об’єктів». 

8. Держава в особі уповноважених органів бере участь в управлінні 

державними акціонерними компаніями шляхом здійснення повноважень 
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акціонера, власника 100 відсотків акцій товариства, тобто вищого органу 

управління. Механізм реалізації корпоративних прав держави, зокрема права на 

управління державними акціонерними компаніями, здійснюється через надання 

вказівок до виконання компаніям, водночас низка питань регулюється 

нормативно, зокрема питання стосовно дивідендів, призначення керівників, 

погодження фінансових планів. 

9.  На сучасному етапі правовий статус майна державних акціонерних 

компаній визначається індивідуально із застосуванням правових титулів, 

похідних від права власності (оперативного управління, господарського 

відання). Такий стан породжує низку проблем і спорів.  

Акціонерне товариство за своєю природою є об’єднанням капіталів і 

вимагає закріплення за ним майна на праві власності незалежно від кількості 

акцій, що належать державі. Використання зазначених правових титулів для 

закріплення майна за державними акціонерними компаніями – вимушений крок. 

10. Юридично обґрунтована юридична конструкція створення державних 

акціонерних компаній має такий вигляд: при створенні державних акціонерних 

компаній держава (в особі уповноваженого органу) передає майно у їх власність, 

набуваючи натомість пакет корпоративних прав акціонера.  

Для майна державної власності, що не підлягає приватизації, але має бути 

передане державним акціонерним компаніям для здійснення відповідної 

діяльності, доречно застосувати право володіння як речове право і закріпити у 

спеціальному законі відповідну норму в такій редакції: 

«Майно, що становить державну власність і не підлягає приватизації 

відповідно до норм спеціального законодавства, закріплюється за державними 

акціонерними компаніями на праві володіння.  

Державні акціонерні компанії, яким у володіння передане майно, що 

становить державну власність і не підлягає приватизації, можуть здійснювати 

користування таким майном у межах, передбачених статутом державної 

акціонерної компанії. 
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Розпорядження майном, що передане у володіння державній акціонерній 

компанії, здійснює уповноважений суб’єкт управління об’єктами державної 

власності. 

Державна акціонерна компанія, якій у володіння надане державне майно, 

може подавати пропозиції до уповноваженого суб’єкта управління об’єктами 

державної власності щодо розпорядження наданим у володіння майном». 

Умови та строки здійснення права володіння майном, яке не підлягає 

приватизації і має бути передане компанії, а також обмеження використання 

доцільно урегулювати в статуті державної акціонерної компанії, оскільки це – 

індивідуальний акт із урахуванням особливостей діяльності кожної компанії.  

11. За загальним правилом юридичні особи публічного права несуть 

відповідальність публічно-правового характеру.  

Державні акціонерні компанії є суб’єктами господарювання, які вступають 

у цивільні правовідносини на рівних умовах з іншими суб’єктами, будучи за 

своєю суттю юридичними особами публічного права. Відповідальність 

державних акціонерних компаній має приватноправовий характер, оскільки 

виникає між суб’єктами цивільних правовідносин.  

Акціонерні товариства відповідають за власними зобов’язаннями усім 

належним їм майном. Державні акціонерні компанії, акціонерні товариства, 

єдиним акціонером яких є держава, також відповідають усім належним їм 

майном за власними цивільно-правовими зобов’язаннями.  

12. Законодавчо визначено мінімальну межу у 20 відсотків статутного 

капіталу, коли виникає залежність одного товариства від іншого. Вказана 

кількість акцій / часток у статутному капіталі господарського товариства не 

забезпечує вирішального впливу на прийняття рішень товариством; для 

забезпечення вирішального впливу материнської компанії на прийняття рішень 

дочірнім товариством потрібно збільшити необхідну кількість акцій / часток у 

статутному капіталі дочірнього товариства до 100 відсотків акцій / часток 

статутного капіталу. 
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Автором запропоновано доповнити ЦК України відповідною статтею у 

такій редакції:  

«1. Дочірнє товариство – це господарське товариство, 100 відсотків акцій / 

часток якого належать іншому господарському товариству (материнському). До 

установчих документів дочірнього товариства мають бути внесені відповідні 

відомості щодо його залежності від материнського товариства. 

Материнське товариство – це господарське товариство, яке володіє пакетом 

акцій / часток у статутному капіталі іншого господарського товариства 

(дочірнього) та здійснює вплив на управління його діяльністю. 

2. Залежне товариство – це господарське товариство, 20 і більше відсотків 

акцій / часток якого належать іншому господарському товариству. 

Контрольоване товариство – це господарське товариство, 50 і більше 

відсотків акцій / часток якого належать іншому господарському товариству». 

13. Правовий режим майна дочірнього товариства залежить від обраної 

базової організаційно-правової форми.  

Убачається необхідним унормувати питання майна дочірніх товариств 

державних акціонерних компаній. Зважаючи на запропоновані вище зміни до ЦК 

України стосовно визначення дочірніх товариств, у законі, який регулюватиме 

цивільно-правовий статус державних акціонерних компаній, необхідно викласти 

положення, що передбачатиме формування майна дочірніх товариств на праві 

власності та / або на праві володіння, якщо передається майно, яке є державною 

власністю і не підлягає приватизації. Таким чином, необхідною є вказівка на 

можливість здійснення права володіння вказаним майном без права 

розпорядження ним. У статутах дочірніх товариств мають бути відображені 

відомості щодо майна, яке перебуває у їх володінні.  

14. Материнські компанії не мають права впливати на оперативно-

господарську діяльність дочірніх товариств, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 97 ЦК 

України управління товариством здійснюється його органами. Ця норма є 

імперативною і має вичерпний характер. 
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Запропоновану до ЦК України статтю про дочірнє товариство доцільно 

доповнити ч. 2 щодо заборони впливу материнського товариства у такій редакції: 

«Дочірнє товариство самостійно здійснює господарську діяльність». 

15. Держава в особі уповноваженого суб’єкта управління має право 

опосередкованого контролю за діяльністю дочірніх товариств державних 

акціонерних компаній, оскільки держава є власником 100 відсотків акцій 

материнських компаній і майна, яке було їм виділене та передане надалі 

дочірнім товариствам. Доцільно прямо закріпити право опосередкованого 

контролю, доповнивши легальне формулювання «… державних підприємств, 

установ та організацій, а також господарських товариств, у статутному капіталі 

яких частка держави перевищує 50 відсотків…» словосполученням «…а також 

інші контрольовані державою господарські товариства». 

16. Одна з особливостей правового статусу материнських товариств полягає 

у відповідальності за результат керівного впливу на дочірні товариства, що 

призвів до негативних для останніх наслідків. Тож обґрунтованим буде 

закріплення положення стосовно відшкодування збитків дочірнім товариствам 

материнськими, якщо вони виникли внаслідок неналежного управлінського 

впливу останніх.  

Субсидіарна відповідальність материнських товариств має наставати 

незалежно від вчинення дій, що призвели до банкрутства дочірніх товариств. 
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