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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ 
ВЛАСНІСТЮ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

Сучасний стан приватноправових відносин значним чином розширив можливості 
фізичних та юридичних осіб володіти, користуватися та розпоряджатися свою власністю. 
Разом з тим, реалізація законодавчих положень про управління державною, комуналь-
ною та власністю Українського народу не дозволяє говорити про ефективне управління 
об’єктами, які мають загальнодержавне та місцеве значення.  

Слід погодитися, що поняття «управління» застосовується як комплекс дій, спрямо-
ваних на об’єкт права власності чи іншого титульного володіння [1]. Таким чином, управ-
ління публічною власністю характеризуються як приватноправові правомочності уповно-
важених органів з метою здійснення права власності. Вважаємо за доцільне розглянути 
особливості управління комунальним майном через механізм створення підприємств.  

Господарсько-правове розуміння підприємства дисонує з положеннями ст. 191 ЦК 
України, відповідно до якої підприємство визнається єдиним майновим комплексом, що 
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використовується для здійснення підприємницької діяльності, тобто є об’єктом правових 
відносин. При цьому представники школи господарського права категорично не погоджу-
ються з цим [2]. Вважаємо, що за умови існуючих суспільних відносин, поступового пере-
ходу до ринкової економіки категорія підприємства поступово зникатиме, замінюючись 
належними організаційно-правовими формами юридичних осіб, заснованих державою чи 
територіальною громадою. 

О. А. Черненко, дослідуючи зокрема державні підприємства дійшла висновку, що 
організаційно-правова форма державного комерційного підприємства має наступні недо-
ліки: 1) відсутність субсидіарної відповідальності держави за зобов’язаннями підприємст-
ва; 2) безконтрольність використання майна (коштів) підприємства; 3) складність застосу-
вання до керівників заходів відповідальності за результати діяльності підприємства; 
4) для унітарних підприємств не передбачено обов’язкового проведення періодичних 
аудиторських перевірок; 5) обмеженість ринкової комунікації, недоступність зовнішніх 
джерел фінансування. При цьому, авторка зауважує, що зважаючи на притаманні органі-
заційно-правовій формі державного комерційного підприємства недоліки слід визнати 
недостатню придатність її для здійснення підприємництва [3]. 

Необхідно констатувати, що публічне підприємство створюється не лише для здійс-
нення господарської діяльності, а й для реалізації соціальних та публічних інтересів (пра-
цевлаштування, соціальні послуги, управління спеціальними об’єктами), тому слід гово-
рити про можливість погляду на підприємства як юридичні особи, що створені саме для 
управління майном. 

Слід прислухатися до думки, що підприємство є організацією майна (єдиний майновий 
комплекс), тобто є об’єктом правовідносин і вже потім виступає як об’єднання трудових чи 
інших немайнових ресурсів, утворюючи суб’єкта господарювання. Однак, таке об’єднання 
можливе виключно в організації як юридична особа. Доцільно вважати, що категорія «під-
приємство», якщо вести мову про правосуб’єктність, має знаходиться на одному щаблі з 
філіями та представництвами, тобто структурно входити до юридичної особи [4]. 

Погляд на підприємство як форму управління майном нині прослідковується у чин-
ному законодавстві. Так, поступова децентралізація державної влади надає все більше 
можливості для діяльності територіальних громад як учасників правових відносин. Остан-
ні зміни у законодавстві, спричинені прийняттям Закону України «Про співробітництво 
територіальних громад» (далі – Закон) визначають організаційно-правові засади співробі-
тництва територіальних громад, принципи, форми, механізми такого співробітництва, 
його стимулювання, фінансування та контролю. 

Прийняття Закону зумовлено необхідністю створення законодавчої основи для коо-
перації ресурсів органів місцевого самоврядування з метою вирішення спільних проблем 
життєдіяльності територіальних громад на місцевому рівні, більш ефективного надання 
послуг місцевому населенню, створення спільних об’єктів муніципальної інфраструктури 
для декількох територіальних громад.  

Форми співробітництва визначені наступним чином: 
1) делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами співробітниц-

тва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів; 
2) реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного 
здійснення відповідних заходів; 

3) спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, 
установ та організацій комунальної форми власності – інфраструктурних об’єктів; 
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4) утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних підприємств, уста-
нов та організацій – спільних інфраструктурних об’єктів; 

5) утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управління для спільного 
виконання визначених законом повноважень. 

Зважаючи на принципи співробітництва, вважаємо, що, по-перше, йдеться про дис-
позитивні засади, які притаманні приватноправовому регулюванню, по-друге, у відносинах 
присутній публічний елемент, який виконує суто управлінські функції. Таким чином, вини-
кає запитання щодо віднесення цих відносин до приватноправових чи адміністративних. 

На підтримання приватноправового характеру цих відносин слід звернути увагу на 
те, що територіальні громади визнаються учасниками цивільних відносин, внаслідок чого 
реалізується механізм участі цих публічних утворень у приватних відносинах – набуття 
цивільних прав та обов’язків через органи місцевого самоврядування (ст. 172 ЦК Украї-
ни), а також створення юридичних осіб (ч. 2, ст. 169 ЦК України), зокрема, відповідно до 
законодавчих змін – спільні комунальні підприємства як юридичні особи публічного права.  

Так звані спільні підприємства є знайомою конструкцією господарського права. За-
кон Української РСР «Про підприємства в Українській РСР» відповідно до форм власності 
визначав спільне підприємство – засноване на базі об’єднання майна різних власників 
(змішана форма власності). Із прийняттям ГК України залежно законодавчих критеріїв 
статус спільного підприємства не визначався. 

Черговий виток законодавчого регулювання вніс до ГК України новий вид підприєм-
ства як спільне комунальне підприємство, що діє на договірних засадах спільного фінан-
сування (утримання) відповідними територіальними громадами – суб’єктами співробітни-
цтва. Однак, таке визначення дисонує з видою цієї юридичної особи, у відповідності до 
змін у ч. 2 ст. 169 ЦК України, де спільне підприємство визначене як юридична особа 
публічного права. 

Відсутність у вітчизняному законодавстві належної конструкції юридичної особи пу-
блічного права спричинює ряд запитань щодо існування досліджуваних спільних підпри-
ємств. Крім того, залишається досить проблемною організаційно-правова форма спільних 
установ та організацій, положення про які не знайшли зміни у ГК України чи ЦК України. 

З огляду на це, вважаємо, що організаційно-правові форми цих спільних юридичних 
осіб можуть існувати як спільні підприємства та установи, що відповідатиме можна роз-
межуванню публічного управління на сфери безпосереднього управління (органи місце-
вого самоврядування), господарювання (підприємства) та невиробничої сфери (установи). 

Вважаємо, що підприємство може існувати як суб’єкт господарювання, оскільки вна-
слідок його створення органом місцевого самоврядування задовольняються суспільні 
потреби шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, 
іншої господарської діяльності.  

Окремі зауваження виникають щодо передання такій юридичній особі на відповід-
ному речовому праві майна. Так, ст. 78 ГК України передбачено правове регулювання 
лише комунальні унітарних підприємств, проте відповідно до концепції нового Закону 
спільні підприємства мають бути корпоративними. Вочевидь, загальні принципи їх право-
вого регулювання мають залишитися такими як і для унітарних підприємств. 

З огляду на це, вважаємо за доцільне застосувати до спільного комунального під-
приємства конструкцію юридичної особи невласника. Для юридичних осіб з правом опе-
ративного управління чи правом господарського відання на закріплене за ними майно існує 
можливість лише одного публічного власника цього майна, разом з тим, оперативне управ-
ління та господарське відання – конструкції, які не мають вдалого поєднання з власністю на 
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відповідне майно декількох осіб, так само як і можливість набуття приватної власності на 
нього [5]. 

Утворення спільних юридичних осіб як юридичних осіб публічного права з одного 
боку не відповідає договірному принципу їх створення, з іншого – є адекватним до мети їх 
створення – вирішення спільних публічних потреб та інтересів. Організаційно-правовим 
формами цих юридичних осіб, на наш погляд, мають бути лише спільні підприємства та 
установи, які будуть юридичними особами невласниками, оскільки реалізовуватимуть 
управління спільним майном територіальних громад, які з юридичної точки зору лише 
управляють ним від імені територіальної громади. Загалом, внесення Законом новел до 
господарського та цивільного законодавства спричинює необхідність подальшого розвит-
ку механізму створення та діяльності цих підприємств та установ. 
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ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ  
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПІКИ НАД МАЙНОМ 

Інститути опіки та спадкового права в усі часи були одними з найважливіших. 
Зв’язок між ними полягає у тому, що за допомогою опіки у осіб, які в силу тих чи інших 
підстав не можуть самостійно здійснювати свої права, виникає можливість успадковувати 
майно та ставати його повноцінними власниками.  

Першою проблемою, яка виникає при спадкуванні за участю опікуна, є прийняття 
опікунами спадщини на користь підопічного. Від імені осіб, які в силу віку, стану здоров’я 
тощо позбавлені можливості самостійно здійснювати свої права, таке право надається 
їхнім законним представникам, тобто опікунам. За загальним правилом для прийняття 
спадщини опікуну необхідно подати від імені підопічного заяву до нотаріальної контори 
протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини.  


