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І. Поняття та загальна характеристика правового статусу державних 

сільськогосподарських підприємств. Виокремлюють дві категорії державних підприємств, 

представлених сьогодні в аграрному секторі економіки. Основну їх частину становлять державні 

підприємства, головним завданням яких є забезпечення науково-технічного прогресу в сільському 

господарстві та обслуговування всіх сільськогосподарських товаровиробників. До них належать: 

машинно-випробувальні станції, дослідні заводи сільськогосподарського машинобудування, 

насінницькі та племінні заводи й підприємства, кінні заводи, іподроми, державні заводські конюшні, 

селекційно-гібридні центри, дослідно-селекційні станції, сортови-пробувальні станції, звірорадгоспи, 

тваринницькі комплекси, птахо-фабрики, парниково-тепличні комбінати, підприємства з відтворення 

цінних та анадромних видів риб (рибокомбінати, рибоводно-меліоративні станції, нерестово-виросні 

господарства), підприємства, які вирощують ефіроолійні та лікарські рослини і культури, що містять 

наркотичні та отруйні речовини, а також підсобні сільські господарства несільськогосподарських 

державних (комунальних) підприємств, які мають відокремлене майно і наділені правами юридичної 

особи. До них належать також радгоспи-заводи, радгоспи-технікуми, радгоспи-коледжі, різноманітні 

навчально-дослідні або навчально-виробничі господарства, що здійснюють свою діяльність 

самостійно чи в органічному зв'язку з відповідними навчальними або навчально-дослідницькими 

закладами. Другу категорію державних підприємств уособлюють сільськогосподарські 

товаровиробники, які зберегли форму господарювання, тобто не були реорганізовані або 

приватизовані. 

Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств визначається відповідно до 

положень ГК України. В Україні державні сільськогосподарські підприємства залежно від способу 

утворення (заснування) та формування статутного фонду поділяються на унітарні (комерційні й 

казенні) та корпоративні. 

Згідно зі ст. 63 ГК України унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє 

необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, неподілений на частки (паї), 

затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, якого сам призначає, 

керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання 

реорганізації та ліквідації підприємства. Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома 

або більше засновниками за їхнім спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна 

та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників) їхнього спільного управління 

справами; на основі корпоративних прав, зокрема через органи, що ними створюються, участі 

засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. 

За ст. 73 ГК України державне унітарне сільськогосподарське підприємство утворюється 

компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини 

державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління. 

Майно державного унітарного сільськогосподарського підприємства перебуває в державній 

власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання чи праві 

оперативного управління. Державне унітарне підприємство не несе відповідальності за 

зобов'язаннями власника і органу влади, до сфери управління якого воно входить. Органом 



управління державного унітарного підприємства є керівник підприємства, який призначається 

органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові. 

Державне комерційне сільськогосподарське підприємство є суб'єктом підприємницької 

діяльності, діє на основі статуту і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним 

йому за правом господарського відання майном. 

Статутний фонд такого підприємства утворюється уповноваженим органом, до сфери 

управління якого воно входить, до того, як це підприємство буде зареєстроване як суб'єкт 

господарювання. Мінімальний розмір статутного фонду підприємства встановлюється законом. 

Збитки, завдані державному комерційному підприємству внаслідок виконання рішень органів 

державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними 

або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або   за рішенням 

суду. Державне унітарне комерційне підприємств може бути перетворено у випадках та в порядку, 

передбачених законом, у корпоратизоване підприємство (державне акціонерне товариство). 

Згідно зі ст. 76 ГК України казенні підприємства створюються в галузях народного 

господарства, в яких: законом дозволене, здійснення господарської діяльності лише державним 

підприємствам; основним (понад 50%) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава; за 

умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів; 

переважним (понад 50%) є виробництво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за  

своїми умовами і характером потреб ним задовольняються, як правило, не може бути рентабельним, 

приватизацію майнових комплексів державних підприємств заборонено законом. 

Казенне сільськогосподарське підприємство створюється рішенням Кабінету Міністрів 

України, у якому визначаються обсяг і характер основної діяльності підприємства, а також орган, до 

сфери управління якого входить підприємство, що створюється. Реорганізація і ліквідація казенного 

підприємства проводяться відповідно до вимог ГК України за рішенням органу, до компетенції якого 

належить створення даного підприємства. Майно казенного підприємства закріплюється за ним на 

праві оперативного управління в обсязі, зазначеному в статуті підприємства. 

Казенне підприємство є юридичною особою, має відповідні рахунки в установах державного 

банку, печатку зі своїм найменуванням. Орган, до сфери управління якого входить казенне 

підприємство, затверджує статут підприємства, призначає йог керівника, дає дозвіл на здійснення 

казенним підприємством господарської діяльності, визначає види продукції (робіт, послуг), на 

виробництво та реалізацію якої поширюється зазначений дозвіл. 

Особливості господарської діяльності державних сільськогосподарських підприємств. 

Державне комерційне сільськогосподарське підприємство зобов'язане приймати та виконувати 

доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення і державні 

завдання, враховувати їх у формуванні виробничої програму визначенні перспектив свого 

економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати річний та 

з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожний наступний рік. 

Державне комерційне сільськогосподарське підприємство не має права безоплатно передавати 

належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбаченим 

законом. Відчужувати, віддавати в заставу майнові об'єкти, що на. лежать до основних фондів, 

здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів державне 

комерційне підприємство має право лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого 

воно входить, і, як правило, на конкурентних засадах. 

Державні комерційні сільськогосподарські підприємства утворюють за рахунок прибутку 

(доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з їх діяльністю: 

амортизаційний фонд; фонд розвитку виробництва; фонд споживання (оплати праці); резервний 

фонд; інші фонди, передбачені статутом підприємства. 

Казенне сільськогосподарське підприємство здійснює господарську діяльність відповідно до 

виробничих завдань органу, до сфери управління якого воно входить. Воно самостійно організовує 

виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом. Орган, до сфери 

управління якого входить казенне підприємство, здійснює контроль за використанням та 

збереженням належного підприємству майна, і має право вилучити в казенного підприємства майно, 

яке не використовується або використовується не за призначенням, та розпорядитися ним у межах 

своїх повноважень. Казенне підприємство не має права відчужувати або іншим способом 



розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої 

згоди органу, до сфери управління якого воно входить. 

Джерелами формування майна казенного сільськогосподарського підприємства є: державне 

майно, передане підприємству відповідно до рішення про його створення; кошти та інше майно, 

одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства; цільові кошти, виділені з Державного 

бюджету України; кредити банків; частина доходів підприємства, одержаних ним за результатами 

господарської діяльності, передбачена статутом; інші джерела, не заборонені законом. Казенне 

підприємство одержує кредити для виконання статутних завдань під гарантію органу, до сфери 

управління якого входить підприємство. Казенне підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями 

лише коштами, що перебувають в його розпорядженні. У разі недостатності зазначених коштів 

держава, в особі органу, до сфери управління якого входить підприємство, несе повну субсидіарну 

відповідальність за зобов'язаннями казенного підприємства. 

 

    

ІІ. Правовий статус комунальних сільськогосподарських підприємств 

Комунальні сільськогосподарські підприємства є специфічними суб’єктами аграрних 

відносин, що функціонують з метою забезпечення інтересів територіальної громади та належать до 

юридичних осіб публічного права. Незважаючи на спільність багатьох ознак комунальних та 

державних сільськогосподарських підприємств, комунальні сільськогосподарські підприємства 

наділені й багатьма специфічними ознаками. Крім того, історія їх існування є значно коротшою, 

адже комунальна форма власності була законодавчо закріплена лише після прийняття Конституції 

України 1996 р. До того часу законодавством визнавалася власність адміністративно-територіальних 

одиниць лише як різновид права державної власності. 

Комунальні сільськогосподарські підприємства повинні існувати й у майбутньому для 

задоволення суспільних потреб чи потреб територіальних громад. Як справедливо зазначає 

В.Ю.Уркевич, такі підприємства створюються «територіальними громадами для виконання певних 

функцій і завдань в царині сільськогосподарського виробництва» [1,с. 134]. Для ефективного їх 

функціонування важливим завданням є створення належної законодавчої бази, яка би враховувала 

особливості таких суб’єктів господарювання, зумовлені як відповідною формою власності, так і 

специфікою основного виду діяльності сільськогосподарського виробництва. 

Зокрема, у главі 8 Господарського кодексу України визначено поняття, види та окремі 

особливості правового статусу комунальних підприємств, незалежно від виду їхньої діяльності. 

Спеціальних правових приписів щодо комунальних підприємств аграрного сектора економіки в 

Господарському кодексі України немає. 

Слід також зазначити, що специфічні земельні та трудові відносини в підприємствах 

регулюються кодифікованими актами спеціальних галузей законодавства. Йдеться, насамперед, про 

Земельний кодекс України та Кодекс законів про працю України. 

Істотне значення у системі всіх нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини за 

участю комунальних сільськогосподарських підприємств, належить спеціалізованим актам аграрного 

законодавства з питань здійснення різних видів сільськогосподарської виробничої діяльності: 

Законам України «Про племінну справу у тваринництві», «Про насіння і садивний матеріал», «Про 

охорону прав на сорти рослин», Про пестициди і агрохімікати» тощо. 

При цьому особливості правового становища комунальних сільськогосподарських 

підприємств як сільськогосподарських товаровиробників сьогодні, на жаль, належним чином не 

відображені у нормативно- правових актах вітчизняного аграрного законодавства. 

На основі законодавчого визначення та з урахуванням змісту нормативних актів цивільного, 

господарського, аграрного та інших галузей законодавства можна виділити основні юридичні ознаки 

комунального сільськогосподарського підприємства. Такі ознаки умовно можна поділити на дві 

групи: 

1) загальні ознаки, що характеризують комунальне комерційне сільськогосподарське 

підприємство як суб’єкта господарювання: 

- наявність статусу юридичної особи (а відтак і такі ознаки як: організаційна єдність, 

наявність відокремленого майна, здатність нести майнову відповідальність за своїми зобов’язаннями, 

здатність виступати від власного імені у господарських правовідносинах тощо); 

- наявність господарської правоздатності та дієздатності; 



2) спеціальні ознаки, зумовлені: 

а)  особливостями виду підприємства, що виділяється за формою власності (ст. 63 ГК 

України): 

- утворення в розпорядчому порядку органом місцевого самоврядування; 

- майнова основа господарювання - майно, що є комунальною власністю і закріплене за 

підприємством на праві господарського відання чи оперативного управління (сучасні комунальні 

підприємства діють лише як комунальні комерційні підприємства, тому майно закріплюється за 

ними на праві господарського відання); 

- здійснення внутрішньогосподарського управління керівником підприємства, що 

призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство; 

- здійснення господарської діяльності з метою задоволення потреб територіальної громади та 

досягнення економічних чи соціальних результатів; 

б) особливостями сфери діяльності: 

- основний вид діяльності - виробнича сільськогосподарська та пов’язана з нею інша 

діяльність (виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції); 

- використання земель сільськогосподарського призначення як основного засобу виробництва 

на праві постійного користування. 

З урахуванням наведених ознак, можна визначити комунальне сільськогосподарське 

підприємство як особливий суб’єкт господарювання, утворений органом місцевого самоврядування в 

розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності, що входить до сфери 

його управління, та систематично здійснює виробничу сільськогосподарську діяльність на землях 

сільськогосподарського призначення з метою задоволення потреб територіальної громади та 

досягнення економічних чи соціальних результатів. 

Таким чином, сучасне нормативно-правове регулювання діяльності комунальних 

сільськогосподарських підприємств здійснюється за допомогою нормативно-правових актів різних 

галузей законодавства. Проте існує необхідність у спеціалізованому нормативно-правовому 

регулюванні внутрішньогосподарських відносин у таких підприємствах, яке можуть забезпечити 

спеціальні нормативно - правові акти аграрного законодавства. 

 

 

ІІІ. Порядок створення, реорганізації і ліквідації державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств. 

Казенне сільськогосподарське підприємство створюється за рішенням Кабінету Міністрів 

України, яке визначає обсяг і характер його (підприємства) основної діяльності, а також орган, до 

сфери управління якого воно входить. Реорганізація і ліквідація такого підприємства провадяться 

відповідно до вимог ГК за рішенням органу, до компетенції якого належить створення цього 

підприємства. 

Порядок створення, реорганізації і ліквідації державних і комунальних сільськогосподарських 

підприємств визначається гл. 6 ГК та іншими законодавчими актами. 

Суб'єкт господарювання може  бути  утворений  за  рішенням  власника (власників) майна або 

уповноваженого ним (ними) органу, а  у  випадках,  спеціально  передбачених  законодавством,  

також  за рішенням  інших органів,  організацій і громадян шляхом заснування нового,  реорганізації  

(злиття,  приєднання,  виділення,  поділу, перетворення)   діючого   (діючих)   суб'єкта   

господарювання   з додержанням вимог законодавства.  

Суб'єкти   господарювання   можуть   утворюватися   шляхом примусового  поділу (виділення) 

діючого суб'єкта господарювання за розпорядженням    антимонопольних    органів     відповідно     

до антимонопольно-конкурентного законодавства України.  

Створення    суб'єктів   господарювання   здійснюється   з  додержанням вимог 

антимонопольно-конкурентного законодавства.  

Установчими документами суб'єкта господарювання є  рішення  про  його  утворення  або  

засновницький  договір,  а  у випадках,  передбачених законом, статут (положення) суб'єкта 

господарювання.  

В   установчих   документах   повинні    бути    зазначені  найменування суб'єкта 

господарювання, мета і предмет господарської   діяльності,  склад  і компетенція його органів 



управління, порядок  прийняття   ними   рішень,  порядок  формування  майна,  розподілу  прибутків 

та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо  інше не передбачено законом. 

У   засновницькому   договорі   засновники  зобов'язуються  утворити  суб'єкт  

господарювання,  визначають  порядок   спільної  діяльності  щодо його утворення,  умови передачі 

йому свого майна,  порядок  розподілу  прибутків  і  збитків,  управління  діяльністю суб'єкта  

господарювання  та  участі в ньому засновників,  порядок вибуття та входження  нових  засновників,  

інші  умови  діяльності суб'єкта господарювання,  які передбачені законом, а також порядок його 

реорганізації та ліквідації відповідно до закону.  

Статут суб'єкта господарювання повинен  містити  відомості про його найменування, мету і 

предмет діяльності, розмір і порядок утворення  статутного та інших фондів, порядок розподілу 

прибутків і  збитків,  про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та 

ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші  відомості,  пов'язані  з  особливостями 

організаційної форми суб'єкта  господарювання,  передбачені законодавством. Статут може містити 

й інші відомості, що не суперечать законодавству.  

Положенням  визначається  господарська  компетенція   органів державної  влади,  органів  

місцевого  самоврядування   чи   інших суб'єктів у випадках, визначених законом. 

Статут   (положення)   затверджується   власником    майна (засновником)  суб'єкта  

господарюв 

Суб'єкт  господарювання  підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-

підприємець у порядку, визначеному законом.  

Відкриття  суб'єктом  господарювання  філій   (відділень), представництв   без  створення  

юридичної  особи  не  потребує  їх державної реєстрації.  

Відомості про     відокремлені      підрозділи      суб'єктів господарювання  залучаються   до   її   

реєстраційної  справи  та включаються до Єдиного державного реєстру в  порядку,  визначеному 

законом. 

Припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється шляхом    його   реорганізації   

(злиття,   приєднання,    поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням власника (власників) чи 

уповноважених  ним органів, за рішенням інших осіб  -  засновників суб'єкта  господарювання  чи їх 

правонаступників,  а  у  випадках, передбачених цим Кодексом, - за рішенням суду.  

У разі злиття суб'єктів господарювання усі  майнові  права та  обов'язки кожного з них 

переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.  

У   разі   приєднання   одного   або   кількох   суб'єктів господарювання   до   іншого   суб'єкта  

господарювання  до  цього останнього переходять усі майнові права  та  обов'язки  приєднаних 

суб'єктів господарювання.  

У  разі  поділу  суб'єкта  господарювання усі його майнові права і обов'язки переходять  за  

роздільним  актом  (балансом)  у відповідних  частках  до кожного з нових суб'єктів господарювання, 

що утворені внаслідок цього поділу.  У разі виділення  одного  або кількох нових суб'єктів 

господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках 

майнові права і обов'язки реорганізованого суб'єкта.  

У разі перетворення одного суб'єкта господарювання в інший до  новоутвореного суб'єкта 

господарювання переходять усі  майнові права і обов'язки попереднього суб'єкта господарювання.  

Суб'єкт господарювання ліквідується:  

- за ініціативою осіб, зазначених у частині першій цієї статті;  

- у зв'язку із закінченням строку,  на який він створювався, чи  

у разі досягнення мети, заради якої його було створено;  

- у разі визнання його в установленому порядку банкрутом,  крім  

 випадків, передбачених законом;  

- у разі  скасування  його  державної  реєстрації  у  випадках,  

передбачених законом.  

 Скасування   державної   реєстрації   позбавляє   суб'єкта господарювання статусу 

юридичної особи і є підставою для вилучення його  з  державного  реєстру.  Суб'єкт  господарювання  

вважається ліквідованим  з  дня  внесення  до  державного  реєстру запису про припинення  його   

діяльності.   Такий   запис   вноситься   після затвердження  ліквідаційного  балансу  відповідно  до  

вимог цього Кодексу.  



 Оголошення про реорганізацію чи  ліквідацію  господарської організації  або  припинення 

діяльності індивідуального підприємця підлягає опублікуванню реєструючим органом у 

спеціальному  додатку до  газети "Урядовий кур'єр" та/або офіційному друкованому виданні органу 

державної влади  або  органу  місцевого  самоврядування  за місцезнаходженням  суб'єкта  

господарювання протягом десяти днів з дня припинення діяльності суб'єкта господарювання.  

 

 

ІV. Правовий режим  майна державних і комунальних сільськогосподарських 

підприємств. 

Згідно з ч. 1 ст. 133 ГК України основу правового режиму майна суб’єктів господарювання, на 

якій базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права, зокрема 

право господарського відання та право оперативного управління. Майно державного чи 

комунального підприємства перебуває у державній (чи комунальній) власності (ст.ст. 326 та 327 ЦК 

України) й відповідно до норм ст.ст. 73 та 78 ГК України закріплюється за такими підприємствами 

на праві господарського відання чи на праві оперативного управління. 

Згідно з ч. 1 ст. 136 ГК України право господарського відання є речовим правом суб’єкта 

підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним 

власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окре-

мих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених ГК України та іншими законами. 

Право господарського відання - правова форма використання майна, яка властива саме 

суб’єктам підприємницької діяльності (державним комерційним підприємствам та комунальним 

комерційним підприємствам - ст.ст. 74 та 77 ГК України). За суб’єктами господарювання, не 

віднесеними до суб’єктів підприємництва, майно не може закріплюватися на праві господарського 

відання; щодо них застосовуються інші форми правового режиму майна (право оперативного 

управління, право користування та інші правові титули). При цьому власником майна державних 

підприємств залишається держава, а майно комунальних підприємств продовжує перебувати у 

комунальній власності, адже ще за часів римського права утвердився постулат: у однієї речі може 

бути лише один власник. 

Підприємство, майно якого закріплене за ним на праві господарського відання, залежить у 

вирішенні цілої низки питань від власника майна. Зокрема, воно не може безоплатно передавати 

належне йому майно іншим суб’єктам, відчужувати, передавати у заставу майнові об’єкти, які 

належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць і 

підрозділів таке підприємство має право тільки за попередньою згодою органу, до сфери управління 

якого воно належить, і, як правило, на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. 

Розпоряджатися в інший спосіб майном, яке належить до основних фондів, підприємство має 

право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені ГК України та іншими законами. До 

того ж власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб’єктом підприємництва, 

здійснює контроль за використанням і збереженням належного йому майна безпосередньо або через 

уповноважений орган (зокрема, через призначення на посади керівників підприємств, затвердження 

стратегічних, фінансових, інвестиційних та інших планів, проведення моніторингу виробничої та 

фінансової діяльності підприємства тощо), не втручаючись в оперативно-господарську діяльність 

підприємства. 

Відповідно до ч. 1 ст. 137 ГК України правом оперативного управління визнається речове 

право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим 

за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської 

діяльності, у межах, встановлених ГК України та іншими законами, а також власником майна. 

Майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного управління в 

обсязі, зазначеному в статуті підприємства; аналогічно на праві оперативного управління майно 

закріплюється за комунальними некомерційними підприємствами, а також за деякими іншими 

некомерційними суб’єктами господарювання. 

Зміст правомочностей суб’єкта права оперативного управління істотно вужчий, ніж у випадку 

права господарського відання. Власник майна, закріпленого на праві оперативного управління за 

суб’єктом господарювання, здійснює контроль за використанням і збереженням такого майна 

безпосередньо або через уповноважений ним орган. Проте межі управління майном з боку власника 

значно ширші - власник, наділяючи підприємство майном, визначає межі прав із використання цього 



майна і встановлює певну сукупність майнових повноважень підприємству. Щодо наданого йому 

майна підприємство діє самостійно, але власник має право вилучати у суб’єкта господарювання 

надлишкове майно, а також майно, яке не використовується у господарській діяльності або викорис-

товується не за призначенням . 

Фактично суб’єкти права оперативного управління володіють, користуються та 

розпоряджаються належним їх майном лише згідно з його призначенням і відповідно до мети 

фінансування з боку власника. Найбільше обмежені повноваження такого суб’єкта стосовно розпоря-

дження майном: у нього немає права продати, обміняти чи здійснити інші подібні дії без згоди 

власника - держави чи територіальної громади в особі уповноважених органів. 

згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 133 ГК України господарська діяльність може здійснюватися на основі 

інших речових прав, передбачених ЦК України. Зокрема, ст. 395 ЦК України встановлює такі види 

речових прав на чуже майно: право володіння, право користування (сервітут), право користування 

земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної 

ділянки (суперфіцій). Законом можуть бути встановлені й інші речові права на чуже майно. Так, ч. 2 

ст. 133 ГК України передбачає, що майно суб’єктів господарювання може бути закріплено на іншому 

праві відповідно до умов договору з власником майна. Такими договірними правами можуть бути 

оренда, лізинг, концесія, зберігання, іпотека, спільна діяльність, довірча власність тощо. 

Як випливає зі змісту ст.ст. 179, 181, 190 ЦК України, ст. 139 ГК України одним із об’єктів 

майна є земельна ділянка. Водночас згідно ст. 4 ГК України земельні відносини не є предметом його 

регулювання, а розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин має 

суттєве значення для правильного застосування положень нормативно-правових актів [6, с. 9]. Тому 

слід чітко розмежовувати правовий режим земельних ділянок державних і комунальних підприємств, 

які передаються останнім на праві постійного користування на підставі ст. 92 ЗК України, і правовий 

режим іншого майна таких суб’єктів. 

Відповідно до ст. 92 ЗК України право постійного користування земельною ділянкою - це 

право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній 

власності, без встановлення строку. Права постійного землекористування набувають, у першу чергу, 

підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності (державні 

сільськогосподарські, промислові, будівельні, транспортні підприємства, комунальні житлово-

експлуатаційні підприємства, наукові, природоохоронні та оздоровчі установи державної або 

комунальної власності тощо), а також деякі інші суб’єкти, прямо зазначені у ч. 2 ст. 92 ЗК України. 

Отже, право господарського відання та право оперативного управління по суті є формами 

реалізації права державної чи комунальної власності на майно. У теорії господарського права 

обговорюється доцільність збереження у законодавстві, а також застосування у практичній 

діяльності права господарського відання та права оперативного управління як правового режиму 

майна юридичних осіб, заснованих державою [2, с. 303], що є складником більш широкої дискусії 

щодо реформування державної власності [2, с. 216]. Основні позиції науковців полягають у тому, що 

зазначені правові титули потрібно зберегти у чинному законодавстві [2; 8] або ж відмовитися від них 

і визнати всіх юридичних осіб, заснованих державою, власниками свого майна [4; 5; 7]. 

Право постійного землекористування також можна розглядати як форму реалізації права 

державної чи комунальної власності на специфічний об’єкт майна - земельні ділянки. Втім 

дослідники звертають увагу на низку недоліків права постійного землекористування [10, с. 245; 11, с. 

225-226; 12; 13, с. 54-55], внаслідок чого його існування в сучасних умовах оцінюється виключно 

негативно [10, с. 245], що є підґрунтям для модернізації цього інституту [12] або відмови від нього 

[10, с. 245]. Крім того, існування права постійного користування земельними ділянками суперечить 

законодавству ЄС про конкуренцію [14, с. 69], що можна розглядати як додаткову підставу для 

реформування зазначеного правового інституту. 

Таким чином, доцільною вбачається комплексна глибока й докорінна трансформація 

інститутів права господарського відання, права оперативного управління та права постійного 

землекористування як форм реалізації права державної та комунальної власності, механізмів 

закріплення державного / комунального майна за відповідними підприємствами у їх взаємозв’язку та 

взаємодії. 

 

  

 


