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ВСТУП 

Мета даної курсової роботи полягає у вивченні суспільних форм 

власності, їх дослідженні, як правової категорії. Відносини власності 

постійно розвиваються, тому є необхідність вивчення цієї категорії. 

Вивченням власності займаються та займалися багато вчених, представників 

різних шкіл та поглядів. Одні вважали, що у власності повинна переважати 

економічна природа, а інші вважали, що власність будується на праві. Так, 

наприклад, одне з найперших понять власності з'являється ще у 5 столітті у 

Кодексі Юстиніана, де власність трактується як право володіння, 

використання та розпорядження майном. Як економічну категорію, власність 

розглядали К. Маркс Д. Боброва, І. Жилінкова. 

 Харитонов Є.О. надає визначення терміну «власність» як присвоєння 

особою засобів і продуктів виробництва усередині і за допомогою певної 

суспільної форми, тобто власність – це ставлення людини до речі, або ж це 

відносини між людиною та річчю. 

Також хочу висвітлити правові основи інституту власності, як одного з 

найважливіших у житті людей, його поняття, історії розвитку, поділу на 

види, а також основи правового регулювання цього інституту. 

 Інститут власності у кожній державі займає центральне місце. Його 

регламентація визначає характер регулювання інших інститутів цивільного 

права. Основоположне місце щодо питань власності займають норми 

Конституції України та Цивільний кодекс України. Серед базисних 

нормативних актів, які складають основу господарської системи, вирішальне 

значення належить цивільно-правовим законам, що передбачають види і 

форми власності, яка відображає плюралізм відносин власності. Правове 

врегулювання відносин власності породжує утворення права власності, за 

допомогою якого утверджується панування власника над належними 

йому  речами та його повноваження щодо володіння, користування і 

розпорядження ними. Тож, саме існування людини забезпечується головним 

чином завдяки суспільному виробництву, в процесу якого створюються 
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необхідні матеріальні блага, створення яких неможливе без повної взаємодії 

людей. Відповідно заради досягнення тих чи інших цілей виробництва і 

задоволення таким чином  своїх потреб людина змушена вступати у 

відповідні взаємовідносини з іншими людьми.  В результаті чого, виникає 

таке поняття «власність», однак саме історичні особливості й різноманітність 

практики суспільного життя народів зумовило існування різних поглядів 

щодо змісту та сутності «власності», її роль в соціальному, економічному та 

юридичному розвитку держави та права. 

Актуальність цієї роботи полягає у необхідності дослідження 

суспільної власності, як юридичної категорії. 

Завдання: докладніше дослідити та встановити поняття власності, 

основні концепції, виділити поняття суспільної власності та її видів. 

Структура роботи. Робота складається з  вступу, де пояснюються 

головні цілі та завдання даної роботи. Трьох основних розділів, які в свою 

чергу поділені на підрозділи. У першому розділі йдеться про виникнення 

власності, як правового інституту, її розвиток та поняття, а також про 

суб'єктів суспільної власності. У другому розділі виділяються певні види 

суспільної власності, наприклад державна та колективна, їх підстави 

виникнення, припинення та користування. Третій розділ присвячено 

правовому регулюванню суспільної власності, як правовому інституту, 

відповідно до основних нормативно-правових актів законодавства України. 

Остання частина роботи це висновки щодо цілей та завдання данної курсової 

роботи та список використаної літератури. 
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РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ СУСПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

1.1. Розвиток суспільної власності 

Відносини власності виникають між людьми по різним причинам, 

привласнення, обміну, розподілу, тощо. З давніх часів відносини власності 

виступали у різних формах, наприклад певних звичаїв. З розвитком інституту 

держави, почали закріплюватись певні відносини власності, з'явились певні 

правові норми,  за якими певні блага розподіляються між суб'єктами 

власності. 

Суспіл́ьна вла́сність — вид власності, майно і нерухомість, які на 

противагу до приватної власності належать групі осіб (громаді) або державі.  

У найдавніші часи власність розглядалась як природне право володіння 

предметами природи чи продуктами праці. Це зрозуміло, бо людина, 

добуваючи предмети природи для свого існування, автоматично вступала у 

володіння ними, але тут ще не було економічно оформлених відносин 

власності. Вони з'являються пізніше, з виникненням економічного 

відособлення добування (виробництва) засобів існування та їх споживання. 

Тут починається привласнення як суспільно-економічні відносини. Розвиток 

людського суспільства і виникнення держави зумовили необхідність 

суспільного регулювання відносин привласнення1. 

Ще за правління царя Хаммурапі в період 1792-1750 рр.. до н.е. в 

одному з перших збірок законів поняття власність не тільки мало місце бути, 

але і поділялося на різні види. Так землі були царські, храмові, общинні, 

приватні. Ще одне історичне джерело права - Закони Ману в Стародавній 

Індії, створення яких ймовірно датується в період між II ст. до н.е. і I ст. н.е., 

вже добре розрізняє різницю між власністю і володінням при цьому, охороні 

приватної власності приділялась значна увага. Закони Ману вказують сім 

можливих способів виникнення права власності: успадкування, одержання 

вигляді дару або знахідки, купівля, завоювання, лихварство, виконання 

 
1 Бачинська К. Державна власність: стан та наукові підходи // Збірник наукових праць Одеського 

регіонального інститут державного управління – 2009 – №2. – С. 75-81. 
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роботи, а також отримання милостині. Стародавній Індії був відомий і такий 

спосіб придбання права власності, як давність володіння (10 років). При 

цьому підкреслювалося, що тільки при законному підтвердженні людина з 

власника переходить у власника. Купувати річ можна було тільки у власника. 

Заборонялося доводити право власності посиланням на добросовісне 

володіння. Якщо у добросовісного набувача виявлялася вкрадена річ, вона 

поверталася раніше власнику. 

Найбільшого розвитку цей процес досяг у римську епоху і знайшов 

своє узагальнення в римському праві. У той самий час економічний зміст 

відносин привласнення лише зрідка емпірично, споглядацьки описувався в 

державних актах чи наукових трактатах філософів, політиків,поетів, тоді як 

економічне життя,практика господарювання вимагали конкретних 

управлінських заходів з боку держави. Тому і не дивно, що власність за тих 

часів розглядалась як право власності, виражалось у трьох атрибутах: праві 

володіння, розпорядження і користування2. 

В сучасних умовах відбувається розвиток відносин власності. Він 

знаходить свій вираз в певних процесах. 

По-перше, посилюється процес усуспільнення засобів виробництва, 

що, у свою чергу, часто приводить до помітного розповсюдження 

колективної форми власності і до певного "розмивання" особистої власності 

великих власників. Досить часто безпосереднім ініціатором такого процесу 

виступає держава, яка стимулює акціонування підприємств, передачу 

безпосереднім виробникам певної частини капіталу, залучення їх до 

організації управління об'єктами власності. Саме такі процеси дозволяють 

ширше залучити найманих працівників (а саме вони складають основну 

частину працездатного населення країн) до організації управління й 

використати в інтересах фірми їх творчий потенціал. Наприклад, у 

 
2 Домашенко М. В. Власність і право власності: нариси з історії, філософії, теорії і практики регулювання 

відносин власності в Україні / М. В. Домашенко, В. Є. Рубаник. - Харків : Факт, 2002. –С. 346 
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Великобританії під час правління М.Тетчер у 1979-1989 рр. кількість 

акціонерів зросла з 2 млн. осіб до 12 млн. осіб. 

По-друге, відокремлення безпосереднього виробника від засобів 

виробництва веде до виникнення протилежності економічних інтересів 

роботодавця і найманих робітників. Це може призвести і призводить до 

гострих конфліктів, які заважають ефективному використанню засобів праці. 

Пошук шляхів зменшення гостроти цих конфліктів відбувається у різних 

напрямках, але вирішальним, таким, що визначає певну тенденцію сучасного 

розвитку відносин власності, виступає зменшення ступеня відокремленості 

виробника від засобів праці. Загальною формою цього процесу є 

усуспільнення виробництв, а конкретно даний процес виявляється в досить 

широкому залученні найманих робітників до розподілу прибутку, розробки 

стратегії фірми чи підприємства, організації управління3. Досить часто до 

цих процесів залучається держава, яка теж трансформується з органу захисту 

прав певної частини суспільства до органу захисту інтересів усіх громадян 

суспільства. Вона ініціює, а часто й просто підтримує, наприклад, через 

надання податкових пільг, ті підприємства, в яких відбувається продаж акцій 

цих підприємств його робітникам. Це, як правило, посилює зацікавленість 

працівників у результатах своєї роботи і залучає їх тою чи іншою мірою до 

управління підприємством, бо робить їх, по суті, співвласниками. 

Напрям посилення усуспільнення власності відображає і розвиток 

державної форми власності. Це знаходить свій вираз, перш за все, у зростанні 

державного сектору економіки і, як наслідок, поширенні державної форми 

власності. У розвинених країнах заходу державний сектор сягає значних 

розмірів. Наприклад, у Франції він становить 33%, в Австрії - близько 37 %, в 

Україні - 30 %4. 

 
3 Ткач А. А . Специфікація прав власності як базисного економічного інституту інфраструктури ринку. 

Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 75, 2004. - С. 229-235. 

4 Борденюк В. І. Співвідношення місцевого самоврядування та державного управління: конституційно-

правові аспекти :дис. . д-ра юрид. наук : 12.00.02 / В. І. Борденюк. — К., 2009. — С. 256 
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1.2. Суб`єкти суспільної власності 

Суб’єктами права суспільної власності є 

- Український народ (відповідно ст.13 Конституції України)5 ; 

- територіальні громади.  

А також у випадках, передбачених законом, суб’єктами права 

суспільної власності є: 

- органи державної влади; 

- органи місцевого самоврядування; 

- громадяни України та їх об’єднання.  

Відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної 

власності» суб’єктами управління об’єктами державної власності є:  

1. Кабінет Міністрів України; центральний  орган виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної   політики   у   сфері  управління  об’єктами  

державної власності; центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку; 

міністерства,   інші  органи  виконавчої  влади  та  державні колегіальні   

органи  (далі  -  уповноважені  органи  управління); Фонд державного майна 

України;  органи,   що   забезпечують  діяльність  Президента  України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;  органи, які 

здійснюють управління державним майном відповідно до повноважень, 

визначених окремими законами; державні   господарські   об’єднання,   

державні   холдингові компанії, інші  державні господарські   організації. 

Національна академія наук України, галузеві академії наук. 

 2. Державна керуюча холдингова компанія має статус уповноваженого 

органу управління щодо об'єктів управління державної  власності,  що  

передані  до  її статутного капіталу та статутного капіталу її корпоративних 

підприємств.6 

 
5 Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // ВВР. – 1996. - N 30. 

– Ст. 141. 
6 Про управління об'єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006р.// Відомості Верховної 

Ради. – 2006, № 46.- с.456 
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Територіальні громади здійснюють право суспільної власності від імені 

Українського народу в межах відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць. 

Право суспільної власності здійснюється шляхом володіння, 

розпорядження та користування об’єктами права суспільної власності 

відповідно до закону. Умови та порядок здійснення суб’єктами права 

суспільної власності своїх правомочностей встановлюється законом.7 

Як правило, суб'єкт права колективної власності сам використовує 

належне йому майно своєю владою і в інтересах його учасників (членів). При 

цьому він може використовувати такі правові форми реалізації права 

колективної власності: 

• право господарського відання при створенні суб'єктом права 

колективної власності унітарного підприємства-невласника, що має діяти 

з метою отримання прибутку на засадах самоокупності; 

• право оперативного управління щодо створеної суб'єктом права 

колективної власності юридичної особи, якщо діяльність останньої 

фінансується засновником; 

• оренда, на підставі якої об'єкти права колективної власності 

передаються в користування іншим особам. 

 

Разом із тим, у ч.2 ст.14 КУ мова йде про набуття права власності на 

землю «громадянами, юридичними особами та державою», а у ч.1 ст.142 – 

про те, що «… земля, природні ресурси, що є у власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної 

власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад» є 

«матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування». 

Відтак, постає питання про співвідношення між наведеними нормами 

Основного закону, а також про те, як співвідноситься власність Українського 

 
 

7 Глинська О. В. Територіальна громада як суб'єкт права комунальноївласності // Форум права. - 2012. -

№ 2. - С. 120 - 125 

http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12govpkv.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12govpkv.pdf
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народу, з одного боку, та власність громадян, юридичних осіб, держави та 

територіальних громад, з іншого. 

У земельному законодавстві України окрема форма права власності на 

землю – право власності Українського народу – не закріплена. Визнається 

лише право власності громадян, юридичних осіб, держави та територіальних 

громад. 

У доктрині земельного права думки розділилися. 

На думку деяких дослідників, народ України є самостійним суб’єктом 

права власності на землю. В.І. Андрейцев та В. Костицький розділяють 

державну, комунальну та народну власність на землю.  

О.А. Вівчаренко, обстоюючи виділення права власності Українського 

народу як окремої форми власності, посилається на ст.ст.2, 318 ЦКУ, де 

згадані і народ, і держава.  

Деякі науковці вважають народ не лише окремим, але й єдиним 

суб’єктом права власності на землю.  

І.І. Каракаш пропонує теорію «поділеної власності». На його думку, 

власність народу України «повинна ґрунтуватися не на поділі цілісної 

природи за об'єктами або повноважень володіння, користування і 

розпорядження природними ресурсами, а на розподілі функцій, пов'язаних з 

реалізацією відповідних повноважень власності, між органами державної 

влади та місцевого самоврядування різних рівнів8». Дослідник приєднується 

до думки, за якою існує фактична неможливість «здійснення народом своїх 

правомочностей як суб’єктом права власності на природні об’єкти», і «у 

цьому зв’язку більш придатним є юридичне закріплення  не права власності 

народу на природні об’єкти, а права народного надбання природних багатств. 

 
8  Каракаш І.І. Актуальні питання реформування конституційних засад права власності на природні об’єкти 

та їх ресурси // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті 

європейських інтеграційних процесів. Збірник наукових праць. В 2 ч. / Редкол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, 

Я.М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. Ч.2. – С.385 
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Народне надбання – це те, що освоювалось, облагороджувалось, 

натуралізовувалось і на цій підставі дісталося від минулих поколінь народу 

теперішнім поколінням і підлягає передачі майбутнім поколінням народу». 

Схожої позиції тримається П.Ф. Кулинич, на думку якого, ст.13 та 14 

КУ виключають одна одну. При встановленні співвідношення цих норм слід, 

на його думку, виходити із загальної спрямованості політики держави. Зміст 

ст.13 КУ слід «витлумачити як проголошення земельного фонду країни не 

власністю, а основним національним надбанням Українського народу, яке 

підлягає особливій правовій охороні» . 

У цьому ж руслі знаходиться і підхід В. Карабаня, який, даючи оцінку 

положенням ст.324 ЦКУ, де передбачено право власності Українського 

народу на землю та інші природні ресурси, вважає, що «право власності 

Українського народу на зазначені об’єкти має лише публічно-правовий зміст, 

що виключає участь Українського народу в цивільно-правових відносинах та 

обумовлює можливість суміщення цього права з цивільними правами інших 

осіб на зазначені об’єкти (їх ділянки, частини тощо)». 

В.В. Носік пропонує і розвиває конструкцію «дворівневої власності на 

землю», за якою «право власності держави, юридичних осіб та громадян є 

похідним та залежним від права власності Українського народу ». 

«Суб’єктами права власності на землю виступають на вищому рівні 

Український народ як громадяни України всіх національностей. На нижчому 

рівні суб’єктами виступають фізичні і юридичні особи, держава і 

територіальні громади як юридичні особи приватного права. При цьому 

Конституція України не передбачає можливості використання землі … 

іноземними державами, міжнародними організаціями, фізичними і 

юридичними особами на титулі права власності»9. 

На думку М.В. Шульги, народ не може повсякденно здійснювати 

правомочності власника, за своєю економічною природою власність 

 
9 Носік В.В. Право власності на землю за Конституцією України // Бюлетень Міністерства юстиції 

України. – 2004. - №11 (37). – С.48-59; 
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Українського народу на землю є фактично державною, а народ і держава як 

суб’єкти права власності не можуть протиставлятися10. 

 Як вважає Л.П.Заставська, право власності Українського народу на 

землю слід «розглядати як проголошення суверенного права Українського 

народу шляхом здійснення органами публічної влади в Україні законодавчої 

та правотворчої функції визначати правовий режим земель України, 

встановлювати компетенцію органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування у галузі регулювання земельних відносин, а також 

розпоряджатися землями державної і комунальної власності»11. 

Як бачимо, більшість дослідників не схильні сприймати положення 

ст.13 КУ буквально. 

На наш погляд, право Українського народу можна вважати загальним 

поняттям по відношенню до права власності держави та права власності 

територіальних громад. Таким чином, право власності Українського народу 

може виступати або у формі державної, або у формі комунальної власності. 

Це ніяк не виключає можливості існування права власності громадян та 

юридичних осіб, оскільки ч.1 ст.13 КУ не вживає формулювання «об’єкт 

виключної власності», натомість, у ст.14 прямо передбачаючи можливість 

набуття землі у власність юридичних та фізичних осіб12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10  Конституція України: Наук.-практ. коментар. – Харків: Право, К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – С.69. 
11 Заставська Л.П.Право власності на землю в Україні (розвиток та основні риси). – Дис. к.ю.н. 12.00.06. – К.: 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С.146, 162. 
12 Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // ВВР. – 

1996. - N 30. – Ст. 141. 
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РОЗДІЛ 2.ВИДИ СУСПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

2.1. Державна власність 

Державна власність відіграє важливу роль у системі відносин власності 

будь-якої держави. Як відомо, право державної власності є складовою 

частиною інституту права власності, що обумовлює необхідність 

застосування його принципових положень до відносин державної власності. 

На даний момент серед вчених панує  багато думок щодо визначення поняття 

права державної власності та її особливостей. 

Право державної власності - це можливість конкретних суб’єктів права 

державної власності володіти, користуватися та розпоряджатися конкретним 

майном у межах, встановлених законом. Для права державної власності 

характерна множинність суб’єктів, зумовлена багаторівневим характером 

державної власності. 

На думку І. І. Каракаша, право державної власності в об’єктивному 

розумінні являє собою сукупність чи систему правових норм, які 

закріплюють, регламентують та охороняють відносини державної власності 

на відповідні об’єкти та державні ресурси. З огляду на наведене,  хибною є 

позиція тих авторів, які під правом державної власності в об'єктивному 

значенні пропонують розуміти сукупність норм, які регулюють відповідне 

право13. 

На думку С. І. Пересунька, право державної власності - це певна 

сукупність правових норм, які закріплюють майно за державою чи її 

конкретним суб’єктом та визначають права володіння, користування і 

розпорядження цим майном14. 

Домашенко М. В. розуміє право державної власності як право 

користуватися і розпоряджатися речами найбільш абсолютним чином15. 

 
13Каракаш І.І. Перехідні положення / І. І. Каракаш // Науково-практичний коментар Земельного 

кодексу України / [БондарЛ.О., ГетьманА.П., Гончаренко В.Г. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Медведчука - К. : 

Юрінком Інтер, 2004. – С. 206 
14Пересунько С. І. Право державної власності в Україні (історія, сучасність, перспективи) / 

Пересунько С. І. - Кіровоград :Єлисавет, 1998. – С. 6 
15Домашенко М. В. Власність і право власності: нариси з історії, філософії, теорії і практики 

регулювання відносин власності в Україні / М. В. Домашенко, В. Є. Рубаник. - Харків : Факт, 2002. –С. 346 
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Відповідно до статті 326 Цивільного кодексу України у державній 

власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить державі 

Україна.  Від імені та в інтересах держави Україна право власності 

здійснюють відповідно органи державної влади. Управління майном, що є у 

державній власності, здійснюється державними органами, а у випадках, 

передбачених законом, може здійснюватися іншими суб'єктами16. 

Об’єктами права державної власності визнається сукупність речей й 

інших цінностей, включаючи цілісні майнові комплекси, які мають вартісне 

визначення, виробляються чи використовуються в діяльності підприємств та 

відображаються в його балансі або враховуються в інших передбаченні 

законом формах обліку майна цього підприємства, і перебувають у державній 

власності. Також до складу входять: земля, майно, що забезпечує діяльність 

Верховної Ради України та утворюваних нею державних органів; майно 

Збройних сил, органів державної безпеки, прикордонних і внутрішніх військ; 

оборонні об'єкти; єдина енергетична система; системи транспорту загального 

користування, зв'язку та інформації, що мають загальнодержавне значення, 

кошти державного бюджету; Національний банк, інші банки та їх установи і 

створювані ними кредитні ресурси; резервні, страхові та інші фонди; майно 

вищих і середніх спеціальних навчальних закладів; майно державних 

підприємств; об'єкти соціально-культурної сфери або інше майно, що 

становить матеріальну основу суверенітету України і забезпечує її 

економічний та соціальний розвиток; інше майно, передане у власність 

України іншими державами, а також юридичними особами і громадянами17. 

 
16  Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р.//Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 

40-44. – Ст.356 
17 Носік В. В. Право власності на землю Українського народу. Монографія. К, Юрінком Інтер. - 2006. - с. - 

158 - 188. 
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Згідно з п. 5 ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів України 

забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності і здійснює управління 

об’єктами державної власності відповідно до закону18. 

Своєрідність права державної власності полягає в тому, що: 

    1. Функції власника щодо об'єктів державної власності (засобів 

виробництва у тому числі) здійснюються вищими органами державної влади: 

Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів 

України і реалізуються через їх повноваження щодо визначення складу, 

структури, динаміки розвитку єдиного фонду державної власності, 

нормативно-правового регулювання відносин державної власності, а також 

щодо передачі окремих частин єдиного фонду державної власності в 

господарське управління певних центральних органів виконавчої влади та 

встановлення порядку управління вказаними частинами; 

2. держава як суб’єкт права власності сама встановлює правові норми, 

що регулюють відносини права власності; 

3. реалізація  права державної власності здійснюється за допомогою 

створених державою підприємств та організацій, які діють в певних правових 

формах19. 

Органи, які здійснюють управління майном, що є державною 

власністю, реалізують надані їм повноваження таким чином: приймають 

рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ і 

організацій, заснованих на державній власності; затверджують статути 

(положення) таких підприємств, контролюють їх дотримання та приймають 

рішення у зв’язку з порушенням статутів (положень); укладають і 

розривають контракти з керівниками підприємств, установ і організацій, 

заснованих на державній власності; контролюють ефективність використання 

 
18 Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // ВВР. – 1996. - N 30. 

– Ст. 141 

19 Вінник О. М. Господарське право: Навч. посібник. - 2-е вид.,змін, та до-пов. - К.: Всеукраїнська асоціація 

видавців "Правова єдність", 2008. - С. 356 
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і збереження закріпленого за підприємствами державного майна, дають згоду 

Фондові державного майна України на створення спільних підприємств будь-

яких організаційно-правових форм, до статутного фонду яких передається 

майно, що є державною власністю20. Готують разом з відповідними 

місцевими радами висновки та пропозиції Кабінету Міністрів України щодо 

розмежування майна між державною, республіканською (Автономної 

Республіки Крим) і комунальною власністю; беруть участь у підготовці та 

укладенні міжнародних договорів України з питань державної власності. 

У зв’язку з поділом державної власності на загальнодержавну та 

комунальну Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 5 

листопада 1991 р. «Про розмежування державного майна України між 

загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю 

адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)», якою 

затверджено перелік державного майна України, яке передається до 

власності адміністративно-територіальних одиниць21. Постановою також 

встановлено порядок розмежування майна між власністю областей, міст, 

районів та інших адміністративно-територіальних одиниць22. 

 

2.2 Комунальна власність 

Невід'ємним атрибутом місцевого самоврядування є особлива, 

самостійна форма власності, суб'єктом права якої є низовий територіальний 

колектив. У зарубіжних країнах її названо муніципальною формою власності. 

Поняття «комунальна» і «муніципальна» власність є синонімами23. 

 
20 Чечетов М. Управління державною власністю у контексті економічної стратегії держави / М. Чечетов 

// Дзеркало тижня [Текст]. — 2003. — № 17 (442). — с. 8—16. 

21 Постанова Кабінету Міністрів України «Про розмежування державного майна України між 

загальнодержавною (республіканською) власністю  і власністю адміністративно-територіальних одиниць 

(комунальною) власністю» від 5.11.1991р. №311 

22 Офіційний сайт КМУ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua 

23 Глинська О. В. Територіальна громада як суб'єкт права комунальної власності // Форум права. - 2012. -

№ 2. - С. 120 - 125 

http://www.kmu.gov.ua/
http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12govpkv.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12govpkv.pdf
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Комунальна власність як публічна власність, у першу чергу, покликана 

задовольняти найголовніший публічний інтерес територіальної громади — 

забезпечити її життєдіяльність. Конституційний Суд України у своєму 

рішенні від 20 червня 2007 року зазначив, що однією з найважливіших цілей 

діяльності місцевого самоврядування є забезпечення нагальних потреб 

населення територіальної громади у комунальних та інших невідкладних 

послугах соціального характеру, наприклад, з водопостачання, опалення, 

тому метою наділення територіальних громад правом комунальної власності 

є, в першу чергу, використання майнових об'єктів для задоволення нагальних 

потреб жителів цих громад у невідкладних послугах, і лише в другу чергу — 

право цієї форми власності призначено для доцільного, економного та 

ефективного використання майна територіальних громад в інших інтересах їх 

жителів24. 

Право комунальної власності - це право територіальної громади во-

лодіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на 

свій розсуд і у своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так 

і через органи місцевого самоврядування. Відповідно до цього в 

об'єктивному значенні, під правом комунальної власності розуміється сукупн

ість правових норм, які встановлюють та охороняють комплекс відносин з 

приводу належності певного майна територіальним громадам. 

В суб'єктивному сенсі право комунальної власності означає речове 

право — право громади на певну річ (сукупність речей), що включає в себе 

правомочності володіння,користування та розпорядження цими речами25. 

Р. О. Денчук зазначає, що, розглядаючи комунальну власність з позицій 

об'єкта адміністративно-правової охорони слід зазначити, що відносини 

 
24 Рішення Конституційного суду України " у справі за конституційним зверненням відкритого  

акціонерного товариства "Кіровоградобленерго" про офіційне тлумачення положень частини восьмої статті 

5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"” від 

20.06.2007 року // Офіційний вісник Украї ни. — 2007. — № 1-14. — ст. 87. 

25 Борденюк В. І. Співвідношення місцевого самоврядування та державного управління: конституційно-

правові аспекти :дис. д-ра юрид. наук : 12.00.02 / В. І. Борденюк. — К., 2009. — С. 256 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
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комунальної власності насамперед повинні формуватися з урахуванням 

відповідних критеріїв. Це відповідність об'єктів комунальної власності 

потребам і інтересам громади, використання його в цілях забезпечення 

спільного інтересу мешканців села, селища або міста, допустимість 

створення спільних підприємств, об'єктів і майна, що належать декільком 

громадам, унеможливлення використання його всупереч закону для 

забезпечення інтересів фізичних і юридичних осіб26. 

Певні пропозиції з цього приводу висловлював В. М. Алексеев, який 

пропонує в межах комунальної власності виділити об'єкти, які забезпечують 

життєдіяльність об'єктів життєзабезпечення сіл, селищ, міст, районів у містах 

(котельні, бойлерні, об'єкти тепло-, водо-, електро-, газопостачання) та 

назвати їх громадською власністю. 

К. І. Апанасенко пропонує визначити, які види майна обов'язково 

повинні перебувати у комунальній власності, хоча можливим є належність їх 

до власності держави, юридичних і фізичних осіб; які об'єкти мають 

перебувати виключно у комунальній власності і ті об'єкти, перебування яких 

у комунальній власності заборонено. Однак, вважаємо, що така надмірна 

деталізація (особливо щодо встановлення переліку об'єктів, перебування яких 

у комунальній власності заборонено) є недоречною27. 

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування»: 

- територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить 

право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих 

бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та 

організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, 

частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади 

культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального 

обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, 

 
26 Денчук Р. О. Адміністративно-правова охорона комунальної власності: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / 

Р. О. Денчук. — К., 2005. — С. 49 
27 Апанасенко К. І. Правовий режим майна, що є в комунальній власності: дис. канд. юрид. наук : 12.00.04 / 

К. І. Апанасенко. — К., 2006. — С. 64 
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визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а 

також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом від 

умерлого, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття 

спадщини; 

- районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, 

міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що 

задовольняють спільні потреби територіальних громад; 

- органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах 

територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності 

щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права 

комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть 

передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове 

користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, 

продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання 

їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та 

фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і 

оренду; 

- право комунальної власності територіальної громади захищається 

законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права 

комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і 

передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо 

територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого 

нею органу, за винятком випадків, передбачених законом28. 

Азімов Ч. Н. виділяє такі особливості права комунальної власності: 

1. комунальна власність запроваджується як форма власності, якої до 

цього часу не було в Україні. Комунальна власність є власністю відповідної 

територіальної громади. Сама територіальна громада розглядається як 

спільність громадян України – жителів міста, села та селища або 

 
28  Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1997. - № 24. – ст.170 



20 
 

добровільного об'єднання жителів кількох сіл, що утворює окреме поселення, 

наділене правом самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції та законів України; 

2. суб'єктом права комунальної власності за Конституцією є 

територіальна громада, а від її імені – представницький орган місцевого 

самоврядування, що обирається жителями міста, села, селища або об'єднання 

сіл; 

3. комунальна власність є самостійною і рівноправною формою 

власності поряд з такими, як державна, приватна та ін.; 

4. за своєю економічною природою комунальна власність є 

колективною формою власності, оскільки відображає відносини 

колективного присвоєння жителями міст, сіл, селищ та об'єднань сіл коштів, 

об'єктів і майна цієї власності, ставлення до них як до своїх. Територіальна 

громада, маючи статус територіального колективу громадян України, є 

колективним власником коштів, об'єктів і майна комунальної власності29. 

Територіальним громадам надані широкі права по управлінню 

комунальним майном. Відповідно до ст. ст. 142, 143 Конституції України 

територіальні громади: управляють майном, що є в комунальній власності; 

затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і 

контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх 

виконання;утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні 

підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх 

діяльністю; на договірних засадах об'єднують об'єкти комунальної власності, 

а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного 

фінансування (утримання) комунальних підприємств і т. ін. Територіальна 

громада має у власності певні об'єкти, що, як правило, закріплюються за 

 
29 Азімов Ч. Н., Сібільов М. М., Борисова В. І. Цивільне право України. Частина перша (Підручник для 

студентів юридичних спеціальностей вищих закладів  освіти); За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів 

С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — С. 160 
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комунальними підприємствами, установами, організаціями на інших 

майнових правах — повного господарського відання або оперативного 

управління30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // ВВР. – 1996. - N 30. 

– Ст. 141 
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РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ВЛАСНОС

ТІ 

Відносини власності регулюються різними галузями права. Зокрема, 

важливе місце мають конституційні норми, які встановлюють форми 

власності (ст. 13,41,142,143 Конституції України). Але чільна роль тут 

належить приватному (цивільному праву), що визначає зміст права власності, 

регулює поведінку власників у господарському обігу, регламентує порядок і 

підстави захисту права власності.  

Серед численних нормативно-правових актів в Україні щодо 

питань  правового регулювання відносин власності є насамперед Основний 

закон держави – Конституція України, Цивільний кодекс України та 

Господарський  кодекс України. 

Відповідно до ст.  316 ЦК України закріплено основне поняття права 

власності. А саме: «Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона 

здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших 

осіб»31. Тобто право власності є найбільш  повним пануванням над річчю. 

Воно є водночас і одним із найбільш вагомим у цивільному праві. 

Визначення поняття права власності є неоднозначним. По перше, право 

власності визначають як повне і абсолютне панування особою над річчю. По 

– друге, право власності  визначають як відносини осіб з приводу речі. Кожне 

визначення містить певні риси права, та саме перше визначення є більш 

суттєвим і виражає найбільш характерні ознаки права власності32. 

У відповідності  до ч. 1 ст. 134 ГКУ «Право власності — основне 

речове право у сфері господарювання» суб'єкт господарювання, який 

здійснює господарську діяльність на підставі права власності, на власний 

розсуд, одноосібно або разом з іншими суб'єктами володіє, користується і 

розпоряджається належним йому майном, у тому числі має право надавати 

 
31 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України, – 2003. – №40–

44. – ст. 356. 
32 Вінник О. М. Господарське право: Навч. посібник. - 2-е вид.,змін, та до-пов.К.:Всеукраїнська асоціація 

видавців "Правова єдність", 2008. - С. 356 
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майно іншим суб'єктам для використання його на правах власності, 

господарського відання, оперативного управління або на підставі інших 

форм правового режиму майна, передбачених цим кодексом.  При цьому 

право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, 

який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним 

власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням повноваження 

розпорядження стосовно окремих видів майна за згодою власника у 

випадках, передбачених законодавством (ч. 1 ст. 136 ГКУ «Право 

господарського відання»). Правом оперативного управління визнається 

речове право суб'єкта господарювання, який володіє, користується і 

розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим 

ним органом) для здійснення комерційної діяльності (ч.1 ст. 137 ГКУ «Право 

оперативного управління»)33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Господарський кодекс України. Від 16 січня 2003 р. № 436-IV. З подальшими змінами // Відомості 

Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст. 144. 
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ВИСНОВКИ 

Таким чином суспільна власність, як складова частина інституту права 

власності відіграє ключову ролі в умовах розвитку держави. В умовах 

пошуку оптимальних варіантів управління загальнодержавною власністю у 

період становлення в Україні засад ринкової економіки коло уповноважених 

державних органів зі здійснення функцій управління загальнодержавним 

майном досить часто змінювалося. 

Суб'єкти права державної та комунальної власності здійснюють 

належні їм повноваження, використовуючи, зокрема, особливий правовий 

інститут — управління. Таке управління державним майном від імені народу 

(населення адміністративно-територіальної одиниці) спершу здійснювали 

відповідно Верховна Рада України, місцеві ради народних депутатів України 

та уповноважені ними державні органи, а після прийняття Конституції — 

безпосередньо Кабінет Міністрів України, територіальні громади та 

уповноважені ними органи.  

Державна власність виникає різними способами (за юридичними 

підставами), значення яких є неоднаковим. Так, вирішальною у створенні 

державної соціалістичної власності була націоналізація засобів виробництва. 

Надалі державна власність поповнювалася переважно внаслідок економічної 

діяльності. Велике значення мають також цивільно-правові угоди. 

Вважається необхідним поповнення шляхів виникнення державної власності, 

а також застосування прозорих процедур переходу приватної та комунальної 

форми власності в державну і навпаки. Таким чином підвищення 

ефективності управління державною та комунальною власністю сприятиме 

формуванню в Україні цілісної ефективної системи управління державною 

власністю із застосуванням комплексу правових, інституційних, політичних, 

соціально-економічних заходів тощо, які вимагають подальших досліджень. 

Також не слід забувати, що існує різне розуміння суспільної, а саме 

державної власності, як приклад був наведений у розділі 2.2. Тобто державна 

власність має як вузьке, так і широке визначення, різні підходи та методи до 
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його вивчення. Ми розглянули різні концепції трактування терміну 

суспільної власності і з цього можна зробити висновок, що суспільна 

власність хоч і є підвласною цивільному законодавству, але також стосується 

таких галузей права  як, земельне, конституційне,  адміністративне, 

муніципальне права, тощо. Також зазначимо, що розвиток та існування 

суспільної власності є неможливим без центральних органів влади, а також 

органів місцевого самоврядування, з допомогою яких йде розпорядження 

суспільною власністю.  

Отже, ми визначили поняття суспільної власності, її видів та основ 

правового регулювання, підстави її набуття та припинення, а також розвиток 

суспільної власності в Україні на сучасному етапі. 


