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Вже  з  моменту  прийняття  Господарського  та  Цивільного  кодексів 

України було очевидним, що ці кодекси дуже мало узгоджені один з одним. 

Вже на рівні термінології та понять відмінності такі значні, ніби вони написані 

різними  мовами.  Втім,  навіть  і  в  межах  кожного  з  кодексів  вбачається 

неодгозначність у термінології.  Так,  ст.191 ЦК України використовує термін 

“підприємство”  у  значенні  єдиного  майнового  комплексу,  тобто  як  об’єкта 

прав, в той час як ГК України додержується усталеної термінології, прийнятої в 

численних чинних законах України та в Конституції України (ст.ст.37, 46, 86, 

103, 120, 142, 143), позначаючи цим терміном різновид юридичної особи, тобто 

суб’єкт  прав.  Разом  з  тим  і  ЦК  України  подекуди  використовує  термін 

“підприємство” для позначення юридичної особи (ст.ст.152, 167 та інші),  і  в 

ст.283 ГК України йдеться про підприємства як цілісні майнові комплекси. 

Тому останнім часом широко обговорюються шляхи вирішення проблеми 

несумісності кодексів. Так, В.Джунь висловив низку цікавих пропозицій [1]. В 

зазначеній праці поставлено і питання про невідповідність ЦК України та ГК 

України в частині видів речових прав, саме – ЦК України не містить положень 

щодо  права  господарського  відання  та  права  оперативного  управління.  Для 

вирішення питання про узгодження кодексів  в  частині  права господарського 

відання (дослідження права оперативного управління в його сучасному вигляді 

виходить за рамки цієї роботи) слід з’ясувати сутність цього інституту.

Поняття права господарського відання дісталося колишнім республікам 

Радянського Союзу у спадок від радянських часів і є невідомим правопорядкам 

інших країн світу. Воно є похідним поняття права оперативного управління, яке 

було  винайдене  у  середині  минулого  століття,  закріплене  законодавчо  у 

Цивільному кодексі УРСР 1963 року, яке за часів “перебудови” зазнало поділу 



на  два  різновиди  –  поняття  права  повного  господарського  відання  та  права 

оперативного управління (ст.ст.24, 26 Закону СРСР “Про власність в СРСР”). 

Новий  Цивільний  кодекс  України  відмовився  від  поняття  права  (повного) 

господарського відання. Можливо, мотивами такої відмови була вказана вище 

відсутність такого поняття в інших країнах за межами колишнього Радянського 

Союзу  та  бажання  виконати  вимогу  ч.1  ст.51  Угоди  про  партнерство  та 

співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною, згідно якої 

Україна  зобов’язалась  вжити  заходів  для  забезпечення  того,  щоб  її 

законодавство  поступово  було  приведене  у  відповідність  до  законодавства 

європейських  Співтовариств.  Разом  з  тим  новий  ЦК  України,  в  тому  числі 

розділ “Прикінцеві та перехідні положення” не дає відповіді на питання про 

долю великої кількості державних підприємств, яким майно належить на праві 

господарського  відання  згідно  їхніх  статутів.  Не  вносились  зміни  і  до 

численних  законів  України,  що  оперують  поняттям  “право  (повного) 

господарського  відання”.  Що  ж  до  Господарського  кодексу  України,  то  він 

визначає право господарського відання як речове право. Ця стаття є спробою 

встановити, в чому саме полягає відмінність права господарського відання від 

інших  речових  прав,  і  тим  самим  встановити  або  уточнити  місце  права 

господарського відання у системі речових прав.

Розглядаючи право господарського відання у ретроспективі, зазначаємо, 

що відповідне регулювання помітно змінювалось протягом короткого проміжку 

часу  –  за  останні  15  років,  і  не  тільки  у  праві  України.  Так,  Ю.К.Толстой 

зазначає, що право господарського відання та право оперативного управління 

за  Цивільним  кодексом  Російської  федерації  (у  якому,  на  відміну  від  ЦК 

України, такі поняття визначені) за своїм змістом навіть більш обмежені, ніж 

раніше право оперативного управління за ЦК РСФСР 1964 року, хоча останнє 

свого часу різко критикувалося як атрибут адміністративно-командної системи, 

що заважає розвитку ринкових відносин [2]. У супереч цій точці зору вважаємо, 

що зазначені обмеження не впливають на зміст права господарського відання, 

що буде ясно з викладеного нижче.



Ще з студентської лави юристи твердо пам’ятають, що право власності на 

майно, закріплене за державними підприємствами, належить державі, держава є 

єдиним власником майна всіх державних підприємств. Загальновизнаною є та 

точка  зору,  що  право  господарського  відання,  яке  належить  державним 

підприємствам, є речовим правом, зміст якого є вужчим порівняно із змістом 

права власності на те ж майно, яке належить державі. Зважимо, однак, на те, що 

ідея  про належність  державі  права  власності  на  всі  засоби виробництва,  що 

“закріплені” за державними підприємствами, виникла задовго до появи в ЦК 

УРСР терміну “право оперативного управління”, тобто у період, коли закон не 

давав жодних підстав вважати майно державних підприємств належним їм на 

такому праві.  Іншими словами, правова думка того часу зазнала величезного 

ідеологічного впливу, що могло призвести (і призвело, як показано нижче) до 

невідповідності  застосовуваних  “ідеологічно  вірних”  термінів  дійсним 

правовідносинам.  Щоб  довести  це,  необхідно,  перш  за  все,  враховуючи 

традиційну,  під  впливом  радянських  десятиріч  вже  навіть  часто 

неусвідомлювану,  ідеологізованість  відповідного  українського  законодавства, 

не  сприймати  (принаймні,  до  відповідного  аналізу)  на  віру  декларацію  про 

право  власності  держави  на  майно  державних  підприємств  (ст.34  Закону 

України “Про власність”, ч.5 ст.22, ч.1 ст.63, ч.3 ст.73, ч.1 ст.141 ГК України), 

не спиратись на неї, а проникнути у сутність відповідних відносин, для чого 

проаналізувати права та обов’язки держави та державних підприємств,  і  вже 

виходячи з такого аналізу робити висновок про те, чи дійсно право власності на 

майно державних підприємств належить державі, і чи дійсно право державних 

підприємств на належне їм майно є обмеженим речовим правом.

На користь думки, що право господарського відання вужче за змістом, а 

тому не є тотожним праву власності, а є обмеженим речовим правом, найбільш 

часто вказується на те, що право державного підприємства на розпорядження 

майном  у  випадках,  встановлених  законом,  обмежене  згодою  держави 

(державного органу). Більше того, у статті 136 Господарського кодексу України 

це  “обмеження  правомочності”  використане  як  єдина  ознака,  що  відрізняє 



право  господарського  відання  від  права  власності:  “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  окремих  видів 

майна за згодою власника у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими 

законами”. 

Між тим легко помітити, що обмеження згодою іншої особи або органу 

зовсім  не  є  “обмеженням правомочності”,  і  жодним чином не  звужує  обсяг 

правоздатності особи. Саме, ст.136 ГК України містить неправильну правову 

оцінку зазначеного обмеження як “обмеження правомочності”, в той час як це є 

обмеженням  можливості  набувати  прав  та  обов’язків  власними  вольовими 

діями.  Таке  обмеження,  як  відомо,  є  обмеженням  дієздатності.  Так, 

неповнолітня особа вчиняє певні правочини за згодою батьків (усиновлювачів) 

або  піклувальників  (ч.2  ст.32  ЦК України);  правочини щодо  розпорядження 

майном  та  інші  правочини,  що  виходять  за  межі  дрібних  побутових, 

вчиняються  особою,  цивільна  дієздатність  якої  обмежена,  за  згодою 

піклувальника (ч.3 ст.37 ЦК України).

Хоча  законодавство  України  не  містить  положень,  де  б  прямо 

вказувалось на  обмеження дієздатності  юридичної  особи у певних випадках, 

такі  випадки тим не  менш,  безумовно,  є.  Прикладом може бути  обмеження 

дієздатності юридичної особи у процедурі виконавчого провадження, бо коли 

державний  виконавець  накладає  арешт  на  певне  майно  боржника,  вилучає 

(тобто  здійснює  володіння  цим  майном)  та  продає  його  незалежно  від  волі 

боржника,  державний  виконавець  діє  як  законний  представник  обмежено 

дієздатного боржника [3]. Таку ж правову позицію, до речі, висловив Вищий 

господарський суд України у конкретній справі (постанова ВГСУ від 17.12.2003 

р.  по  справі  №10/285,  колегія  суддів  у  складі  Б.М.Полякова,  Н.Г.Ткаченко, 

О.В.Яценко). Відомий німецький юрист Савіньї вважав юридичну особу навіть 

меншою мірою дієздатною, ніж малолітнього, бо він може стати дорослим, а 

юридична  особа  ніколи  не  буде  повнолітньою  [4].  Вважаємо,  що  немає 



принципової різниці між поглядом на юридичну особу як на недієздатну та на її 

керівника  та  членів  інших  органів  як  на  представників  з  одного  боку,  та 

поглядом на юридичну особу як на дієздатну, яка набуває цивільних прав та 

обов’язків через свої органи, з другого боку. Обидва погляди мають на увазі 

один  і  той  же  правовий  результат  –  певні  дії  інших  осіб  створюють  для 

юридичної особи правові наслідки. Хоча важко не помітити, що такі дії інших 

осіб  у  випадку,  коли  вони  є  членами  органу  юридичної  особи, 

підпорядковуються  складнішим  правилам,  аніж,  приміром,  дії  осіб,  які  є 

представниками юридичної особи на підставі довіреностей. Так, дії будь-якого 

представника  юридичної  особи  на  підставі  довіреності  створюють  для 

юридичної особи правові наслідки, в той час як дії одного чи кількох членів 

колегіального органу зазвичай таких наслідків  не створюють. Для того,  щоб 

члени  колегіального  органу  могли  діяти  саме  як  орган  юридичної  особи, 

зазвичай необхідно, щоб вони діяли тільки з додержанням певної процедури. 

Наприклад,  у  випадку  акціонерного  товариства  така  процедура  передбачає 

повідомлення  не  менш,  ніж  за  45  днів  до  дня  загальних  зборів,  включення 

питань  до  порядку  денного,  наявність  певного  кворуму  та  просту  чи 

кваліфіковану більшість при голосуванні (ст.ст.40, 41, 42, 43, 44 Закону України 

“Про господарські товариства”). Тому і сучасною доктриною, і законом (ст.92 

ЦК  України)  визнається,  що  юридична  особа  набуває  цивільних  прав  і 

обов’язків  через  свої  органи.  Відтак  держава,  надаючи  згоду  державному 

підприємству на відчуження майна у випадках, встановлених законом, діє не як 

власник  майна,  а  як  орган  державного  підприємства.  Звідси  випливає,  що 

державному підприємству належать всі права власника “закріпленого за ним” 

майна без будь-яких обмежень.

Є.А.Суханов,  коментуючи  ст.295  Цивільного  кодексу  Російської 

Федерації,  яка  називається  “Права  власника  по  відношенню  до  майна,  що 

знаходиться у господарському віданні”,  відзначає [5],  що по відношенню до 

переданого  підприємству  майна  власник-засновник  зберігає  лише  окремі 

повноваження, передбачені законом:



по-перше,  створити  підприємство-невласника  (включаючи  визначення 

предмета і  цілей його діяльності,  тобто об’єму правоздатності,  затвердження 

статуту та призначення директора);

по-друге, реорганізувати і ліквідувати його (тільки в цій ситуації допускається 

вилучення і перерозподіл переданого власником підприємству майна без згоди 

останнього, але, звісно, з дотриманням прав і інтересів його кредиторів);

по-третє,  здійснювати  контроль  за  використанням  за  призначенням  і 

збереженням належного підприємству майна (зокрема, проведення періодичних 

перевірок його діяльності);

по-четверте,  одержувати  частину  прибутку  від  використання  переданого 

підприємству майна.

Аналогічні  висновки  можна  зробити  і  виходячи  з  норм  ГК  України 

(ст.135, ч.2 ст.137).

Легко бачити, однак, що жодне з перелічених прав “власника-засновника” 

насправді не є правом власника, а всі права є правами засновника (учасника) та 

повноваженнями органів юридичної особи - вищого органу та контролюючого 

органу.  З  цього  випливає,  що  українська  (та  російська)  концепція  права 

власності держави на майно державних підприємств насправді не має нічого 

спільного з правом власності.

З’ясуємо тепер питання про можливість так званої “передачі з балансу на 

баланс”  одним  державним  підприємством  іншому  “державного  майна”  без 

зміни його власника за розпорядженням органу держави. З викладеного вище 

автоматично  випливає  негативна  відповідь  на  це  питання.  Вірність  такого 

висновку  підтверджується  і  нормами  закону  –  перш  за  все  ч.2  ст.136  ГК 

України,  якою  встановлена  заборона  на  втручання  “власника  майна, 

закріпленого  на  праві  господарського  відання”  в  оперативно-господарську 

діяльність підприємства. Слід також взяти до уваги ч.5 ст.48 Закону України 

“Про  власність”,  якою  встановлено,  що  положення  щодо  захисту  права 

власності поширюються також на особу, яка хоч і не є власником, але володіє 

майном  на  праві  повного  господарського  відання,  оперативного  управління, 



довічного  успадковуваного  володіння  або  на  іншій  підставі,  передбаченій 

законом чи договором; ця особа має право на захист свого володіння також від 

власника, та ч.3 ст.136 ГК України, якою встановлено, що щодо захисту права 

господарського  відання  застосовуються  положення  закону,  встановлені  для 

захисту права власності; суб'єкт підприємництва, який здійснює господарську 

діяльність на основі права господарського відання, має право на захист своїх 

майнових прав також від власника. Якби держава мала право в будь-який час 

припинити право повного господарського відання підприємства на певне майно 

і  відібрати  його  у  підприємства,  то  таке  вочевидь  суперечило  б  зазначеним 

нормам ч.5  ст.48 Закону України “Про власність”  та ч.3  ст.136 ГК України, 

оскільки в такому разі державне підприємство ніколи не могло б застосувати ці 

норми, бо відібрання майна від підприємства свідчило б про конклюдентні дії 

держави щодо припинення права підприємства. Разом з тим держава, як і будь-

яка особа, яка не є власником майна юридичної особи, але є єдиним учасником, 

приміром,  господарського товариства,  може здійснити дії,  які  призведуть до 

переходу  права  власності  на  все  чи  деяке  майно  від  юридичної  особи  до 

учасника  чи  до  іншої  юридичної  особи  у  випадках,  передбачених  законом 

(шляхом  прийняття  рішень  про  сплату  дивідендів,  про  ліквідацію, 

реорганізацію юридичної особи).

Дуже  цікавими  є  спроби  іноземних  юристів  збагнути,  в  чому  полягає 

сутність права господарського відання – зрозуміло, що такі спроби, мабуть, не 

часто бувають вдалими. Так, Федеральний суд Канади, розглядаючи питання 

про можливість звернення стягнення на літак, належний Авіаційному науково-

технічному комплексу імені  О.П.Антонова,  як на  майно держави Україна за 

боргами “Фонду державного майна України, органу української держави” на 

користь кіпрської компанії “ТМР Енерджі Лтд.”, намагався провести аналогію 

між  правом  господарського  відання  та  узуфруктом  за  Цивільним  кодексом 

Квебек. Така аналогія не витримує критики. Згідно ст.1123 Цивільного кодексу 

Квебеку  [6] строк  узуфрукта  не  може  перевищувати  ста  років,  а  узуфрукт, 

встановлений  без  визначення  строку,  встановлюється  довічно  (до  смерті 



фізичної  особи)  або,  якщо узуфруктуарієм є  юридична  особа  –  на  тридцять 

років. Ця обставина зазначена в рішенні канадського суду, як і те, що “напевно, 

немає межі тривалості права повного господарського відання” (ч.169 рішення). 

Однак суд не врахував надзвичайної важливості цієї різниці. Між тим одна з 

принципових  ознак,  за  якою  узуфрукт  за  Цивільним  кодексом  Квебеку 

відрізняється  від  права  власності,  як  раз  полягає  в  тому,  що  максимальний 

строк, протягом якого може тривати узуфрукт, обмежений законом. Ще юристи 

стародавнього Риму заперечували проти можливості  встановлення узуфрукта 

на  користь  муніципії,  оскільки  вона  не  може  ні  вмерти,  ні  легко  втратити 

необхідну правоздатність.  Відтак власність для власника вічно повинна була 

залишатись “nuda” (“гола”) [7], право власності втратило б значення, оскільки з 

нього  назавжди  були  б  виключені  користування  та  одержання  плодів. 

Заперечення  були  зняті  саме  шляхом  обмеження  узуфрукта  на  користь 

муніципії  строком  у  сто  років,  оскільки  це  є  строк  довгого  життя  людини 

(D.7.1.56).

Висновки

Речове право господарського відання є тотожним праву власності. “Право 

власності” держави на майно державного підприємства не є правом власності, а 

є сукупністю прав єдиного учасника та повноважень органу юридичної особи - 

державного  підприємства.  Здійснюючи  такі  повноваження,  тобто  діючи  як 

орган  юридичної  особи,  держава  тим  самим  здійснює  право  власності 

державного підприємства на належне йому майно.

Поняття  права  (повного)  господарського  відання  виникло  внаслідок 

ідеологізації радянського права, є інструментом підміни понять, використаним 

для доведення вірності помилкового, але дуже бажаного з ідеологічної точки 

зору твердження – про належність державі на праві власності чужого майна. 

Недарма навіть за радянських часів, незважаючи на шкоду тодішній ідеології та 

відсутність відповідного закону,  деякі  юридичні  особи,  які  були учасниками 



зовнішньоторговельних відносин (такі як Зовнішторгбанк СРСР, Індержстрах, 

Інтурист), створювались як акціонерні товариства [8]).

З викладеного випливає відповідь на питання про те, що маємо робити з 

інститутом права господарського відання: нічого, оскільки такого інституту не 

існує і ніколи не існувало. Єдине, що дійсно слід зробити – це назвати нарешті 

речі  своїми  іменами.  Тоді,  до  того  ж,  скінчаться  судові  процеси  про 

позбавлення  державних  підприємств  їхнього  майна  за  борги  засновника  – 

держави.
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