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Перелік
умовних скорочень
Відкомгоспи — відділи комунального господарництва (откомхозы)
ВНК — Всеросійська надзвичайна комісія з боротьби з контррево
люцією та саботажем (ВЧК)
ВРНГ — Вища рада народного господарства (ВСНХ)
ВЦВК — Всеросійський центральний виконавчий комітет (ВЦИК)
ГК України — Господарський кодекс України
главки — головні комітети
ГПУ — Головне політичне управління
ГУКГ — Головне управління комунального господарства (ГУКХ)
ДВРРК — Державна Всеросійська рада робітничого контролю
ДП — державне підприємство
ДПП — державно-приватне партнерство
КМ України — Кабінет Міністрів України
комбід — комітет бідноти
комнезам — комітет незаможних селян
КПРС — Комуністична партія Радянського Союзу (КПСС)
МПІУ — Мультимедійна платформа іномовлення України
НЕП — Нова економічна політика
НКВС — Народний комісаріат внутрішніх справ (Наркомат)
НКЦПФР — Національна комісія цінних паперів та фондового ринку
НСТУ — Національна суспільна телерадіокомпанія України
НТП — Науково-технічний прогрес
Облрозподвідділ — Обліково-розподільний відділ ЦК ВКП(б) (Учраспредотдел)
ОЕСР — Організація економічного співробіництва та розвитку
ООН — Організація Об’єднаних Націй
РВРР — Революційна військова рада Республіки (Реввійськрада)
РК — Робітничий контроль
РКП(б) — Російська Комуністична партія більшовиків
РНГ — Рада народного господарства (раднаргосп)
РНК — Рада народних комісарів
РПО — Рада праці та оборони (СТО)
РРФСР — Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка
РСІ — Робітничо-селянська інспекція (Рабкрін)
СРСР — Союз Радянських Соціалістичних Республік
УРСР — Українська Радянська Соціалістична Республіка
фабзавком — Фабрично-заводський комітет
ФДМ України — Фонд державного майна України
ЦВК — Центральний виконавчий комітет
ЦЕС — Центр економічної стратегії
ЦК ВКП(б) — Центральний комітет Всесоюзної Комуністичної партії біль
шовиків
ЦК РРФСР — Цивільний кодекс РРФСР
ЦК України — Цивільний кодекс України
ЦК КП(б)У — Центральний комітет Комуністичної партії більшовиків
України
ЭКОСО — Економічна нарада

ВСТУП

Відповідно до Конституції України державна власність
є однією з форм власності в Україні. Держава як власник засо
бів виробництва здійснює управління державним сектором еко
номіки, контролює основні види господарської діяльності, що
забезпечують розвиток країни. У власності держави або під її
контролем перебувають компанії в авіакосмічній, транспортній,
нафтовій, газовій, енергетичних галузях. У світі немає країни,
де б держава не здійснювала господарську діяльність.
Державний сектор є елементом національної економіки,
а його масштаб та структура залежать, перш за все, від історич
них і соціальних умов та розвитку економіки в цілому.
За часів Радянського Союзу домінуючою була державна
власність, а державні підприємства були не лище виробниками,
а й соціальними об’єктами, оскільки на балансі підприємств
державної форми власності були дитячі садочки, школи, гурто
житки, бази відпочинку тощо.
У радянський період роль держави як власника засобів ви
робництва досліджувалася у працях таких вчених, як: А. В. Ве
недіктов, Д. М. Генкін, З. М. Заменгоф, А. В. Карасс, С. М. Кор
нєєв та інших. Деякі напрацювання того періоду є актуальними
і нині.
Відповідно до ч. 2 ст. 22 ГК України суб’єктами господарю
вання державного сектору економіки є суб’єкти, що діють на
основі лише державної власності, а також суб’єкти, державна
частка в статутному фонді яких перевищує п’ятдесят відсотків
чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішаль
ного впливу на господарську діяльність цих суб’єктів. Держава
реалізує право державної власності у державному секторі еконо
міки через систему організаційно-господарських повноважень
відповідних органів управління щодо суб’єктів господарюван
ня, що належать до цього сектору і здійснюють свою діяльність
на основі права господарського відання або права оперативного
управління (ч. 5 ст. 22 ГК України).
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Метою державного господарювання є задоволення суспільних потреб
у товарах, послугах, роботах. Забезпечення публічного інтересу в певних
галузях чи сферах має бути чинником, що обґрунтовує необхідність ство
рення державних підприємств. Проте без успішного функціонування остан
ніх неможливе забезпечення публічного інтересу.
Саме тому держава має ставити перед державними підприємствами
як комерційні цілі — отримання прибутку, причому рівень прибутковості
має бути не нижчим, ніж у приватних підприємств, так і соціально-еконо
мічні — без мети отримання прибутку, тоді їх прибутковість буде нижчою,
оскільки такий суб’єкт отримує субсидії для виконання цілей, що пов’язані
із соціальною місією (наприклад, надання соціальних послуг для людей
із обмеженими можливостями). Такі державні підприємства виконують
низку завдань, реалізація яких є вкрай важливою для розвитку національ
ного господарства, але які не є комерційно привабливими, а тому не мо
жуть або не хочуть реалізовуватись приватними підприємствами.
Прибуток підприємства забезпечує зростання обсягів власних фінан
сових ресурсів, які є необхідними для здійснення господарської діяльності
суб’єкта господарювання, а у разі їх нестачі може виникнути ризик непла
тоспроможності або взагалі банкрутства. Прибуток — це той фінансовий
результат, до якого має прагнути будь-який суб’єкт господарювання. Саме
прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, він
слугує джерелом сплати податків. Підприємство має прагнути до максимі
зації прибутку, оскільки останній виступає основним показником ефектив
ності виробництва.
На жаль, на практиці домінуюча більшість державних підприємств,
навіть тих, метою діяльності яких є отримання прибутку, є збитковими. Так,
дослідження Європейської комісії «Державні підприємства в ЄС: вивче
ні уроки та шляхи руху вперед у посткризовому контексті» демонструє,
що приватні підприємства мають набагато кращі результати, ніж державні.
Основними причинами неефективної діяльності державних підприємств
вважають використання їх у політичних цілях та корупцію.
Слід зазначити, що ефективному використанню державної власності
перешкоджає ціла низка проблем, серед яких відсутність належного дер
жавного регулювання, стратегії розвитку державного сектору економіки,
відсталість як в технології виробництва, так і в методах управління. Крім
того, низький професійний рівень менеджменту на державних підприєм
ствах не сприяє розвитку та прибутковості останніх.

Неодноразово наголошувалось, що управління об’єктами державної
власності потребує удосконалення. Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами держав
ної та комунальної власності» від 02.06.2016 р. № 1405‑VIII було внесено
суттєві зміни в управління суб’єктами державного та комунального секто
рів економіки шляхом включення до органів управління згаданих підпри
ємств такого органу як наглядова рада.
Поява наглядових рад серед органів управління державними підприєм
ствами повинна сприяти ефективній діяльності таких суб’єктів, оскільки
управління стає більш відкритим та надасть можливість залучати до управ
ління професійних та незалежних фахівців, що має підвищити економічні
показники діяльності суб’єктів державного сектору економіки. При цьому
наглядові ради планується створити не лише в господарських товариствах,
у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток) належать державі,
а на державних унітарних підприємствах, для яких завджи був характер
ний інший порядок управління.
Однак поки що незалежні наглядові ради створено лише у трьох із
майже трьох з половиною тисяч державних підприємств (у НАК «Нафто
газ України», Укрзалізниці та ПАТ «Магістральні газопроводи України»),
тому про успішне запровадження наглядових рад ще говорити зарано, осо
бливо враховуючи те, що не так давно незалежні члени першого персональ
ного складу наглядової ради НАК «Нафтогаз України», що був призна
чений 21 квітня 2016 р. відповідно до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України № 725, на чолі з Полом Ворвіком склали свої
повноваження з причини політичного втручання у роботу компанії.
Отже, навіть зміни в управлінні суб’єктами державного сектору еконо
міки не здатні цілковито подолати корупцію на державних підприємствах
та покращити їх фінансові показники.
Невтішні результати діяльності державних підприємств обумовлюють
необхідність проведення негайних реформ щодо державного сектору еко
номіки.
Перш за все, необхідним є визначення чітких та обґрунтованих кри
теріїв віднесення підприємств до таких, що не підлягають приватиза
ції, що надасть можливість суттєво зменшити їх кількість, оскільки не є
виправданим функціонування великої кількісті державних підприємств
в Україні.

Презентація результатів дослідження. Чи є державні підприємства менш прибутковими за приватні? / Центр економічної стратегії. URL: https://ces.org.ua/wp-content/
uploads/2017/12/Are-SOEs-more-profitable_presentation.pdf (дата звернення: 20.09.2018 р.).


Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
управління об’єктами державної та комунальної власності» від 02.06.2016 р. № 1405-VIII /
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
1405-19 (дата звернення: 22.10.2018 р.).
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Слід зазначити, що приватизація останніми роками проводилась ви
бірково шляхом виключення окремих підприємств зі списку таких, що
не підлягають приватизації, що призвело до використання державного
майна не за призначенням, його руйнування та втрати інвестиційної при
вабливості.
Проте приватизація державних підприємств надасть змогу залучити
інвесторів та підвищити ефективність виробництва, а також здійснити мо
дернізацію приватизованих суб’єктів лише у разі, коли вона буде розгля
датись не як джерело наповнення державного бюджету, а як інструмент
реформування економіки, пошуку ефективного власника.
Іншим важливим кроком має бути встановлення причин збитковості
державних підприємств та вирішення питання доцільності функціонуван
ня таких підприємств, а у разі доцільності — залучення висококваліфіко
ваних кризових менеджерів з метою підвищення рівня якості управління
підприємствами.
Крім того, важливим є встановлення посиленого контролю за викорис
танням майна державних підприємств та закріплення реальної (можливо,
навіть матеріальної) персональної відповідальності керівників державних
підприємств за результати господарської діяльності останніх.
Сформована нині в Україні система управління об’єктами державної
власності, на жаль, є малоефективною і буде залишатися такою доти, доки
не буде досягнуто оптимального співвідношення між державним та при
ватним секторами та створено дієвий механізм управління державним сек
тором економіки.



Розділ 1
Поняття
державного підприємництва
Існують різноманітні думки щодо важливості чи, навпаки, необдума
ності ведення (реалізації) підприємницької діяльності за участі держави.
Йдеться при цьому, як правило, про різноманітні форми реалізації остан
нього у формі державних, казенних, унітарних та інших підприємств. Спо
стерігаємо також тривалу дискусію щодо необхідності приватизації таких
підприємств, проведення більш ліберальної економічної політики тощо.
Зокрема, нещодавно Мінекономрозвитку опублікувало на своєму сайті
перелік офіційно затверджених Урядом документів, які сукупно являють
собою стратегічне бачення щодо поводження з державними підприєм
ствами у підпорядкуванні центральних органів влади. Так званий тріаж
(від англ. triage — медичне сортування) визначає, які державні підприєм
ства в довгостроковому періоді мають залишитись у державній власності,
бути передані в концесію, приватизовані або ж ліквідовані.
Також на сайті тепер доступний повний перелік 3316 держпідпри
ємств, розподілених за відповідними групами.
Розроблена концепція є основою подальшого реформування сфери
управління державною власністю та одним із зобов’язань, які Україна взя
ла на себе в рамках домовленостей із Міжнародним валютним фондом
і однозначно видається одним із перших цілісних варіантів бачення держа
вою (Урядом України) подальшого формату самого державного підприєм
ництва.
Зокрема, представлені такі варіанти групування всіх державних під
приємств як основного елемента державного підприємництва:
— перелік потенційних об’єктів оренди (вільних нежитлових бу
динків та приміщень, що не використовуються, а також цілісних май
нових комплексів державних підприємств);
— повний перелік об’єктів державної власності за групами згідно
з даними моніторингу діяльності за 2016 рік;
— перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватиза
ції у 2017—2020 роках, у тому числі тих, що можуть бути приватизовані
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після внесення змін до актів законодавства/передачі в комунальну
власність;
— перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано зали
шити у державній власності, та казенних підприємств;
— перелік об’єктів державної власності, матеріально-технічна база
яких розташована на території проведення антитерористичної опера
ції, що унеможливлює здійснення ними їх основної діяльності;
— перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано до пере
дачі в концесію, у тому числі тих, що можуть бути передані в конце
сію після внесення змін до актів законодавства, відповідно до яких ці
об’єкти не підлягають передачі в концесію;
— перелік об’єктів державної власності, матеріально-технічна база
яких розташована на тимчасово окупованій території, що унеможлив
лює здійснення ними їх основної діяльності;
— перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припи
нити шляхом реорганізації або ліквідації.
У кінцевому результаті йдеться про так зване державне підприємниц
тво як невід’ємну складову загальноприйнятого терміна «господарюван
ня», у формі господарської комерційної діяльності (підприємництва), якому
присвячено гл. 4 ГК України.
Задля з’ясування змісту цього поняття, виокремлення певних специ
фічних ознак, якщо вони є, аналізу в цілому цього сегмента економічних
відносин, якими охоплюється термін «державне підприємництво», варто,
перш за все, згадати про саме поняття «підприємництво» та навести точки
зору авторів на суть цього явища. Це надасть можливість провести пара
лелі і віднайти відмінності, якщо такі є, чи спростувати таку тезу.
«Підприємництво» є узагальнюючим поняттям, яке включає до свого
змісту такі характеристики як систематична діяльність, на власний ризик,
що здійснюється спеціальними суб’єктами (підприємцями та/або комер
сантами), із залученням інноваційних методів (технологій) з метою вчи
нення спекулятивних дій (операцій) та отримання у кінцевому результаті
прибутку. Ознаки підприємницької діяльності, закріплені у наведеній де
фініції, стосуються не лише ознак власне діяльності, а й, значною мірою,
характеризують суб’єктів, які її можуть здійснювати. Тому, навіть виходячи

із поняття підприємницьких відносин, — це відносини між незалежними,
а значить — юридично рівними, автономними суб’єктами, що, у свою чер
гу, свідчить на користь їх саме приватноправової природи. З огляду на це,
не можна називати підприємницькими відносини між підрозділами однієї
юридичної особи. Для цього, свого часу, і було винайдено термін «господа
рювання» з притаманними йому «вертикальними і горизонтальними» від
носинами.
При цьому систематичність у буквальному розумінні не є необхідною
легальною ознакою підприємницької діяльності. Адже вчинення новоство
реним суб’єктом підприємницької діяльності підприємницького за змістом
правочину вперше (ще немає реальної систематичності) не робить такий
правочин непідприємницьким. І тому вимоги до такого правочину будуть
такими самими, як і до решти підприємницьких правочинів. Наслідки пер
шого для суб’єкта підприємницького правочину, в тому числі і публічно-пра
вового, будуть такими самими, як і наслідки подальших підприємницьких
правочинів цього суб’єкта. Тому систематичність підприємництва є озна
кою гіпотетичною. Така гіпотетичність може ґрунтуватись на вираженні
наміру особи здійснювати підприємницьку діяльність, формалізованому
при реєстрації її як суб’єкта підприємницької діяльності.
Ризикованість як ознака підприємницької діяльності може мати еко
номічний характер і грунтуватися на тому, що підприємець не має усієї
достовірної інформації про суспільні, в тому числі економічні, процеси,
у зв’язку з чим не може з достатньою точністю обрати вид діяльності, який
не спричинить йому збитків. З юридичної точки зору ризикованість ґрун
тується на тому, що межі матеріальної відповідальності контрагентів мо
жуть бути вужчими, ніж шкода, спричинена ними підприємцю. Це ставить
питання додаткових гарантій виконання підприємницьких зобов’язань для
їх учасників.
В. М. Селіванов, який стояв у витоків сучасної системи правового ре
гулювання економічних відносин в Україні, називав підприємництво твор
чою новаторською діяльністю на власний страх і ризик, яка пронизує і фор
мує, по суті, майбутню структуру суспільного господарства, прокладає
шлях до майбутніх структурних перетворень в економіці. За своєю суттю
підприємництво спрямоване на постійне подолання усталених стереотипів
господарювання, і як творча, ризикована діяльність, яку важко передба
чити, вона не суміщається з адміністративно-командним мисленням і мето
дом централізованого державного управління. Ефективна народно-госпо


 Стратегічне бачення управління державними підприємствами / Міністерство
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дарська організація передбачає не жорстку державну регламентацію під
приємницької діяльності, а формування необхідної для суспільства системи
публічних цінностей та пріоритетів.
У літературі неодноразово зверталась увага на те, що, виходячи зі зміс
ту чинного законодавства й апробованого на практиці його застосування,
можна стверджувати: підприємництвом є не будь-яка корисна для суспіль
ства діяльність з виробництва продукції, надання послуг, а тільки та, що
характеризується такими головними ознаками: економічною самостійністю
та автономною волею її суб’єктів; ініціативністю; творчим новаторським
характером; систематичністю; що здійснюється на власний ризик і під влас
ну цілковиту майнову відповідальність; що здійснюється з метою одержан
ня прибутку; є правомірною. Чітке визначення поняття підприємницької
діяльності, підприємницьких відносин має важливе практичне значення,
оскільки від цього багато в чому залежить правильність формулювання
самого предмета соціальної сфери цивільно-правового регулювання — під
приємницького права.
З економічного боку підприємництво є економічною діяльністю, що
підпадає під об’єктивні економічні закономірності та процеси. Саме вони
і становлять зміст цих відносин. Формалізуються підприємницькі відно
сини через право. Коли суб’єкти товарних відносин наділені автономією
у здійсненні своєї діяльності (дозволено все те, що не заборонено законом),
коли вона заснована на їх ініціативі та підприємливості (практичності),
виникають розвинуті ринкові відносини. Коли ж вони врегульовані автори
тарними рішеннями держави, що не враховують об’єктивних економічних
закономірностей, вони — усічені, а сама економіка має адміністративнорозподільчий характер і, по суті, стає псевдоекономікою. А підприємниц
тво ними визначається як самостійна, ініціативна, систематична, що здій
снюється легально та на власний ризик, діяльність з виробництва та реалі
зації товару з метою отримання прибутку.
Деякі автори виокремлюють такі ознаки підприємницької діяльності,
на основі яких і визначають поняття підприємництва:
— підприємець виступає як самостійний господарюючий суб’єкт, що
веде власну справу;
— підприємницька діяльність пов’язана з ризиком, тобто ймовірністю
виникнення збитків, недоодержання доходів чи навіть руйнування;

— підприємницька діяльність допускає матеріальну відповідальність
за реалізацію ідей;
— підприємцю властивий динамічний стиль життя, що обумовлено
твердою конкуренцією як серед самих підприємців, так і між підприєм
цями і найманими робітниками;
— підприємницька діяльність завжди цілеспрямована.
Виходячи з наведених ознак підприємницької діяльності, деякі автори
формулюють власне визначення поняття підприємництва: особливий вид
економічної активності, під якою розуміється доцільна діяльність, спрямо
вана на одержання прибутку, заснована на самостійній ініціативі, відпові
дальності й інноваційній підприємницькій ідеї.
При цьому Г. В. Смолин зазначає, що під час визначення поняття «під
приємництво» слід зважати на економічну сутність цього явища, яка по
лягає в тому, що його передумовою є розходження між попитом і пропо
зицією на товарному ринку. Таке розходження призводить до визначення
стратегії, спрямованої на виготовлення матеріальних благ та надання по
слуг, купівлю чужих товарів за певними цінами, а продаж за більш високи
ми, з метою задоволення суспільних потреб та одержання прибутку.
Погоджуючись із таким підходом до формулювання основних ознак
поняття підприємництва, висловимо лише підтримку тези стосовно «пере
продажу товару» як необхідної й іманентної ознаки підприємництва. Адже
саме спекуляція є двигуном і серцем самого підприємництва. На протива
гу цьому якраз і існує державне некомерційне підприємництво (гл. 5 ГК
України).
Сама ж теза про неприпустимість спекулятивного характеру підприєм
ницьких (господарських) операцій на сьогодні є атавізмом радянського ми
нулого. Більше того, саме в умовах планової економіки такий (спекулятив
ний) продаж міг бути підставою для притягнення продавця до криміналь
ної відповідальності. Так, Кримінальний кодекс УРСР 1961 року містив
ст. 154, якою передбачалась кримінальна відповідальність за такий склад
злочину як спекуляція, тобто скупка і перепродаж з метою наживи това
рів чи інших предметів. І донині термін «спекуляція» зберігає в нашому
суспільстві певне, часто досить негативне забарвлення, що в умовах нор
мально розвиненої ринкової економіки є неприйнятним. Адже саме бажан
ня отримати зиск є рушієм економічної активності громадян, спонукає їх,
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ризикуючи власними коштами та зусиллями, створювати та розвивати влас
ну справу.
Г. М. Брусильцева стверджує, що підприємництво є основним видом
господарської діяльності, який характеризується метою — отримання при
бутку. Водночас вона зазначає, що некомерційна господарська діяльність
здійснюється з метою задоволення певних суспільних потреб незалежно
від прибутковості такої діяльності: отримання прибутку від такої діяльності
відіграє другорядну роль (такою є діяльність частини казенних, експеримен
тальних та інших планово-збиткових підприємств, які фінансуються за ра
хунок держави). Також авторка наводить перелік ознак підприємницької
діяльності, проте не формулює доктринального визначення цього поняття.
В. Ф. Попондопуло зауважує, що підприємницька й економічна діяль
ність, підприємницькі й економічні відносини, підприємницьке (комерцій
не) та економічне (цивільне) право співвідносяться як особливе та загаль
не, а підприємницьке (торгове, комерційне) право — це цивільне право
підприємця, тобто суб’єкта цивільного права, який має на меті систематич
не отримання прибутку. Таке розуміння співвідношення підприємницької
(комерційної) діяльності значною мірою зумовлено відсутністю у Росій
ській Федерації кодифікованого акта, покликаного регулювати економічні
відносини за участю підприємців. Однак, з огляду на приватноправовий
характер відносин, які виникають між підприємцями, зокрема з приводу
купівлі-продажу товарів, слід підтримати доцільність їхнього регулювання
нормами цивільного права. Адже комерційні відносини виникають між рів
ними, незалежними суб’єктами, за їх ініціативою та обопільною згодою.
Чи не єдина їх відмінність від суто цивільних правовідносин у контексті
української правової дійсності полягає в меті (одержанні прибутку) та си
стематичності. Якщо для фізичних осіб, які не є підприємцями, укладення
цивільно-правових договорів є лише необхідним засобом задоволення по
бутових, соціальних, культурних чи інших життєвих потреб, то для суб’єк
тів підприємництва такі договори відображають зміст їх діяльності та ма
ють на меті безпосереднє одержання прибутку, який у подальшому може
бути спрямованим як на задоволення особистих потреб, так і на подальше
здійснення підприємницької діяльності.
З приводу соціальної ролі підприємництва існують різні точки зору
науковців. Так, В. В. Джунь зазначає, що згідно зі ст. 13 Конституції Украї
ни держава забезпечує соціальну спрямованість економіки, але зазначене

забезпечення є неможливим без науково обґрунтованого, цілеспрямовано
го впливу держави на процеси господарювання, оскільки приватні підпри
ємці ніколи добровільно не забезпечать гармонізацію публічних і приват
них інтересів. Автор підтримує діаметрально протилежну точку зору, яка
зводиться до того, що підприємництво виконує функцію працевлаштуван
ня, чим вичерпує своє суспільне (соціальне) значення і «навантаження».
Так, М. О. Ажнюк та О. С. Передрій звертають увагу на те, що підприєм
ницька діяльність різноманітна. Водночас численні її форми за сферами
діяльності можна згрупувати в такі основні види підприємництва: вироб
ниче, комерційне, фінансове, посередницьке і страхове.
Виробниче підприємництво є найважливішим видом підприємницької
діяльності. Воно спрямоване на виробництво товарів та надання послуг. Ця
діяльність ведеться підприємствами, які виготовляють різноманітну про
дукцію, виконують різні роботи, надають різні послуги — виробничі, по
бутові, інформаційні, створюють духовні блага тощо. До виробничого під
приємництва належать також їдальні, кав’ярні, перукарні, агрофірми тощо.
До комерційного підприємництва належать торговельні організації та
окремі особи, що продають предмети споживання та засоби виробництва.
Посередницьке підприємництво представляють установи та окремі
особи, які надають посередницькі послуги підприємцям і споживачам.
Така потреба виникає тоді, коли виробник не може сам продати товар або
замовник хоче знайти підрядника для виконання певних робіт. Посеред
ницькі фірми можуть також надавати інформаційні, маркетингові, консуль
таційні та інші послуги.
Фінансове підприємництво — це, по суті, різновид комерційного. Від
мінність його від останнього в тому, що об’єктом купівлі-продажу тут
виступає специфічний товар — гроші, валюта, цінні папери. Агентами
фінансового підприємництва є комерційні банки, фондові біржі та грома
дяни-підприємці.
Страхове підприємництво є особливою формою фінансово-кредитних
відносин. Страхові компанії здійснюють страхування життя, майна й отри
мують від цього доходи, які вкладають в облігації, акції інших компаній,
у державні цінні папери. Отже, вони надають довгострокові кредити під
приємствам і державі. З розвитком страхового підприємництва дедалі біль
шого значення набуває страхування ризику.

Господарське право: конспект лекцій / В. В. Сергієнко, Ж. О. Андрійченко,
А. В. Галушко та ін. Харків: Вид-во ХНЕУ, 2010. С. 8.

Коммерческое право: учебник / ред.: В. Ф. Попондопуло, В. Ф. Яковлева. СанктПетербургский гос. ун-т. Юрид. и спец. юрид. ф-т. С.-Пб., 1998. Ч. 1. С. 8—9.


Джунь В. В. Про принципи і критерії кодифікаційної обробки нормативного
 атеріалу в сфері підприємництва та інших видів господарської діяльності // Право
м
України. 2000. № 7. С. 23—24.

 Ажнюк М. О., Передрій О. С. Основи економічної теорії. Київ: Знання, 2008.
365 с.
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Поняття державного підприємництва

У контексті зазначеного слід наголосити на позиції деяких авторів сто
совно виокремлення державного підприємництва, яке, як вони вважають,
є важливим елементом національної системи підприємництва, що забез
печує ефективність та конкурентоспроможність національної економіки.
Проте зазначена теза нами не підтримується, про що йтиметься далі.
Наразі державне підприємництво є складним соціально-економічним
явищем, яке дедалі частіше створює підґрунтя для актуальних дискусій
щодо місця і ролі державних підприємств у ринковій економіці як ключо
вого елемента саме державного підприємництва. Вбачається, що основною
ознакою, яка відрізняє приватне підприємництво від державного, є те, що
приватне підприємництво спрямоване на отримання прибутку без ураху
вання соціально-економічних факторів, на забезпечення і реалізацію яких
спрямоване державне підприємництво.
Можна вирізнити кілька груп причин виникнення державного підпри
ємництва, зокрема, історичні, фінансові, технічні, доктринальні. У своїй
сукупності вони дають змогу зрозуміти, як змінювалися погляди щодо
участі держави та державного підприємництва в управлінні економікою.
Однією із крайніх позицій була повна відмова від державного втру
чання в ринковий механізм за винятком вузького кола державних функцій,
які стосувалися захисту населення від «насильства і обману». Такої думки
дотримувалися Дж. С. Мілль, А. Пігу та А. Сміт, наголошуючи на тому,
що протекціоністські заходи мають бути обмеженими та застосовуватися
за крайньої необхідності. Натомість на зламі неокласичної теорії Дж. Кейн
сомта його послідовниками було доведено необхідність повернення держа
ві її управлінських, регуляторних та контролюючих важелів впливу на еко
номіку. Як результат, у ХХ ст. сформувалися дві протилежні позиції щодо
втручання держави в економіку, а саме, класичний капіталізм та державний
соціалізм. Різниця між ними полягає в тому, що перша з них ґрунтується
на особистому інтересі щодо максимізації прибутку, а друга — заперечує
цю тезу.
Вважається, що державне підприємництво — організаційно-господар
ська діяльність, порядок створення державою власних підприємств, плану
вання й управління різними формами державних підприємств.

Державне підприємництво створює особливий вид підприємницької
діяльності, яка здійснюється в рамках держсектору і пов’язана з участю
держпідприємств у виробництві і збуті товарів та послуг.
Відповідно до іншої точки зору державне підприємництво є ініціатив
ною діяльністю підприємств та інших державних структур, яка спрямова
на на отримання прибутку і здійснюється безпосередньо власником майна
або управителем на умовах договору (контракту).
У науковій літературі звертається увага на те, що серед економістів
немає єдності щодо трактування терміна «державне підприємництво».
Це пояснюється як широким спектром сфер діяльності державного під
приємництва, так і різним розумінням суті такої діяльності. До цього необ
хідно додати ще недостатню опрацьованість концепції державного під
приємництва. Базовою вважається теорія німецького економіста Р. Ліфма,
викладена в праці «Теорія форм підприємництва». Він аналізує суспільні
інституції, що функціонують на основі державної власності, поділяючи
їх на три групи.
До першої групи належать «суспільні утворення» (offentliche Anstalt),
що мають за мету підтримання загальних умов існування держави. Вони
жодним чином не пов’язані із питаннями рентабельності і функціону
ють незалежно від економічних засад («мінімізація витрат — максимізація
ефекту»). До них належать державний апарат, військо, поліція тощо.
Другу групу становить «суспільне господарство» (offentliche Wirtschaft). Господарюючі тут суб’єкти вже керуються економічними заса
дами, проте їх діяльність спрямовується не на отримання максимально
го прибутку, а на забезпечення суспільної користі. Обидві цілі є несуміс
ними і тому змушені жертвувати одним заради іншого. Підприємства цієї
групи реалізовують свої товари і послуги за цінами, що тільки покри
вають їх витрати, тобто за цінами компенсування собівартості. До таких
підприємств належать пошта, телеграф, комунальні заклади, централь
ний банк.
І, нарешті, третю групу становлять «суспільні підприємства» (offent
liche Unternеhmung). Їх особливістю є те, що вони ґрунтуються на су
спільній власності, володіють власним капіталом і налаштовані на отриман
ня прибутку. На таких засадах функціонують шахти, рудники, лісництва,
транспорт. За цією класифікацією державне підприємництво представ
лене тільки інституціями третьої групи. Адже суть підприємництва якраз
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і полягає в тому, що воно є діяльністю, спрямованою на отримання при
бутку.
Тому слід погодись із висловленою в літературі думкою про те, що
державне підприємництво в тому вигляді, в якому воно існує нині в інду
стріально розвинених країнах, можна визначити як цілеспрямовану діяль
ність держави, в процесі якої вона виступає в якості суб’єкта господарю
вання та спрямована на вирішення не лише загальнонаціональних завдань,
а й на отримання прибутку держпідприємствами. Іншими словами, дер
жавне підприємництво являє собою форму прямого державного регулю
вання економіки.
Враховуючи практику національних економік світу, поняття «державне
підприємництво» слід розглядати в трьох ракурсах: як явище, як процес,
як елемент управління.
При цьому не зайвим буде окреслити те, що підприємства держав
ного сектору в країнах з соціальною ринковою економікою створюють
ся для:
— забезпечення робочих місць, послаблення циклічних коливань в
економіці, зокрема економічної кризи;
— утримання галузей комунального господарства — водопостачання,
електропостачання, телефонного зв’язку, муніципального транспорту, що
зумовлено необхідністю створення соціальних гарантій споживання цих
видів послуг для абсолютної більшості населення і, відповідно, контролю
за цінами в цих галузях;
— забезпечення обороноздатності країни, яка під впливом інтересів
військових лобі у законодавчих органах та інших факторів перевищує межі
доцільності, переростає у гігантський ринок зброї;
— поповнення державного бюджету. В цьому випадку створювали
ся фіскальні монополії, відповідні види підприємств (соляна — в Австрії,
Німеччині, Франції та інших країнах; горілчано-спиртова — у Франції,
Німеччині; сірникова — у Франції).
Водночас державне підприємництво виконує (має і може виконувати)
дійсно низку важливих функцій у ринковій економіці. Виступаючи альтер

нативою приватному, воно здійснює такі капіталовкладення та інші ініціа
тиви, які або не можуть бути забезпечені приватним бізнесом, або задоволь
няються ним на умовах, які апріорі не сумісні з можливими суспільними
витратами. Найчастіше серед цілей державного підприємництва називають
забезпечення населення суспільними товарами (благами). На відміну від
індивідуальних товарів, виробництво яких у своїй основі є прерогативою
приватного бізнесу, соціальні товари знаходяться в сфері громадських (су
спільних) інтересів.
Як елемент системи управління та регулювання національної економі
ки, державне підприємництво гіпотетично може виконувати такі функції:
1) наповнення державного бюджету та забезпечення загальносуспільного
розвитку; 2) утримання тих сфер діяльності, які не вигідні приватному сек
тору, а також збереження стратегічно важливих підприємств у державному
підпорядкуванні; 3) послаблення циклічних коливань економіки та сприян
ня поступовому нарощуванню національного виробництва; 4) регулюван
ня цінового механізму, особливо того, що стосується виробництва та спо
живання суспільних благ; 5) недопущення монополізму в усіх його про
явах; 6) розвиток інноваційного потенціалу країни шляхом інвестування
у сфери з пролонгованим ефектом; 7) гарантування економічної безпеки
країни; 8) створення іміджу для закордонних партнерів економічно ста
більної та сильної держави.
Відповідно до іншої точки зору, яка деякою мірою відображає поперед
ню точку зору, однак містить свої особливості, державне підприємництво
виконує такі функції:
1) участь у подоланні техніко-економічної відсталості країни і струк
турній перебудові економіки; найважливіше значення при цьому має роз
виток основних галузей промисловості країни, які вимагають державних
капіталовкладень;
2) матеріальне забезпечення реалізації загальнодержавних цілей (на
приклад, зміцнення обороноздатності, надання соціального захисту деяким
категоріям населення);
3) стимулювання зростання недержавних приватно-підприємницьких
форм господарської діяльності;


Кравцевич А. И. Общественное предпринимательство в Японии. М.: Наука,
1988. С. 20—21.

Погудаева М. Ю. Государственное предпринимательство в странах с развитой
рыночной экономикой // Российское предпринимательство. 2007. Т. 8. № 10. С. 150—154.

 Мельник А. Державне підприємництво в умовах трансформації управління національною економікою // Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2014. Вип. 2. С. 7—19.

 Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 1 / редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.
Київ: Вид. центр «Академія», 2000. 864 с.


Фурдичко Л. Є. Державне підприємництво та його фінансування в Україні /
Сучасні проблеми економіки і менеджменту: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф.
(м. Львів, 10—12 листопада 2011 р.), присвяченої 45-річчю Інституту економіки і ме
неджменту та 20-річчю Інституту післядипломної освіти Національного університету
«Львівська політехніка». Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. С. 656—657.

Національна економіка: навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк,
Т. М. Попович; за ред. А. Ф. Мельник. Київ: Знання, 2011. С. 238—239.
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4) протистояння монополізації тих чи інших галузей виробництва окре
мими господарюючими суб’єктами.
Одна із функцій державного підприємництва полягає в тому, що воно
виступає ініціатором (провайдером) щодо приватного сектору. Державне
підприємництво започатковує процеси, спрямовані на реконструкцію та
розвиток економічного потенціалу суспільства, зростання сукупного капі
талу. Саме державні виробничі об’єкти можна трактувати і як своєрідну
матеріальну базу, і як інструмент для здійснення урядової економічної по
літики. Ще однією із функцій державного підприємництва є реалізація со
ціальних цілей. На сучасну державу покладається обов’язок розв’язання
соціальних проблем, розвиток соціальної інфраструктури. Досягнення со
ціальної рівноваги у суспільстві є важливим чинником державного підпри
ємництва.
М. Ю. Погудаєва, свого часу, розглядаючи розвиток державного під
приємництва в ринковій економіці, зробила певні висновки.
1. Державне підприємництво є однією з найважливіших форм втру
чання держави в економіку, яка реалізується в рамках державного сектору
з метою виробництва суспільних благ, створення яких виходить за рамки
інтересів приватного бізнесу.
2. У різні історичні періоди і в різних країнах державне підприємництво
набуває особливих, специфічних рис, свої конкретні форми і методи. Разом
з тим, існують загальні закономірності, що характеризують феномен держав
ного підприємництва. Воно покликане, в першу чергу, слугувати інструмен
том урядової політики, виконувати широкий комплекс соціальних завдань,
вирішення яких перебуває поза компетенцією приватного бізнесу.
3. Державне підприємництво, як економічна діяльність держави, може
здійснюватися, по-перше, на основі розпорядження і управління держав
ною власністю і, по-друге, через систему «національних ринків», держав
них замовлень у різних секторах економіки.
4. Державне підприємництво не є обов’язковою умовою сталого роз
витку національних економік. Його роль цілком визначається зміною ре
сурсних і соціальних умов, потреб і цілей суспільства. У зв’язку з цим
державне підприємництво нині слід розглядати як найважливіший фактор
сталого економічного розвитку як промислово розвинених, так і країн, що
розвиваються.

5. Характер, масштаби і спрямованість державного підприємництва
в сучасному світі визначаються двома взаємопов’язаними обставинами:
політичною кон’юнктурою, пов’язаною з ідеологією партій, що стоять при
владі (ідеологічний фактор), і прагматичним підходом, пов’язаним із завдан
нями економічного зростання.
6. Головними об’єктами державного підприємництва в сучасній еконо
міці є модернізація традиційних галузей виробництва і заново створювані
наукомісткі галузі виробництва, усунення макроекономічних перекосів роз
витку національних економік.
7. Державне підприємництво в основному слугує інструментом уря
дової політики. Однак до цього часу у багатьох країнах державні підпри
ємства перебувають у менш вигідному, ніж приватні фірми, положенні.
У зв’язку з цим необхідне чітке визначення статусу держпідприємств, кри
теріїв включення підприємств зі змішаним державно-приватним капіталом
до держсектору.
Розглянувши ключові аспекти можливого використання державного
підприємництва як елемента управління національною економікою, можна
внести такі пропозиції деяких авторів щодо вдосконалення можливостей
його більш ефективного використання як інструменту держави. Зокрема,
наводяться такі заходи, які необхідні для подальшої ефективної приватиза
ції та управління корпоративними правами держави:
а) продовження роботи з оптимізації масштабів державного сектору
економіки з паралельним підвищенням ефективності управління держав
ним майном та державними корпоративними правами;
б) призупинення приватизації стратегічно важливих державних під
приємств, які забезпечують економічну безпеку країни;
в) покращення підготовки державних підприємств до приватизації
задля якнайшвидшої адаптації їх до функціонування на засадах приватної
власності;
г) підвищення надійності та прозорості приватизаційних техноло
гій, забезпечення спрощення забюрократизованих структур та публічності
продажу;
ґ) удосконалення механізмів управління державними підприємствами,
що не підлягають приватизації;
д) залучення до приватизації інвесторів, зацікавлених у довгостро
ковому розвитку підприємств після їхнього переходу в приватну влас
ність;


Красильникова Т. К. Государственное предпринимательство и государственная
корпорация в России // Власть. 2009. № 12. С. 139—142.

 Аніловська Г. Я. Місце та роль державного підприємництва у ринковій трансформації // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету. Вип. 17.1.
2007. С. 173—179.
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Задля подолання проявів монополізму, забезпечення конкуренції та
ефективного використання бюджетних коштів, автори вважають, що слід:
а) ввести строгий моніторинг за використанням державними підприєм
ствами бюджетних коштів (особливо казенних підприємств);
б) сприяти модернізації державного підприємництва в руслі загальної
трансформації усього державного сектору;
в) посилити контроль за концентрацією та узгодженістю дій суб’єктів
господарювання, а також за встановленням цін на товари, що виробляють
ся природними монополіями;
г) упрозорити та вдосконалити процедуру здійснення державних заку
півель державними підприємствами;
ґ) стимулювати підвищення інноваційної та науково-технічної складо
вих діяльності державних підприємств;
д) викоренити корупційну складову використання державного підпри
ємництва у розвитку національної економіки та спрямовувати усі отримані
доходи на модернізацію і до державного бюджету.
У цілому погоджуючись з вищепереліченими заходами, ми дозволимо
собі зауважити кілька слів стосовно так званих стратегічних підприємств,
або таких, які посідають «особливо важливе місце в економіці країни».
На сьогодні досить часто під «прикриттям» стратегічності того чи
іншого підприємства відбуваються порушення закону і блокуються навіть
самі ідеї і спроби щодо приватизації того чи іншого підприємства. При
цьому чинне законодавство не дає самого визначення терміна «стратегічне
підприємство». Так, постанови Кабінету Міністрів України № 1734 від
23.12.2004 р. та № 83 від 04.03.2015 р. наводять перелік таких підприємств.
При цьому критерії та де-факто, які беруться за оцінку саме «стратегіч
ності» того чи іншого підприємства, залишаються не розкритими, а, відпо
відно, залишається простір для маніпуляцій з цим терміном і його змістом.
Цікавим видається аналіз і кількість таких підприємств станом на 2004
та 2015 роки. Зокрема, порівняльний аналіз списку за двома постановами
Кабінету Міністрів України свідчить, що перелік стратегічних підприємств
за 11 років, з одного боку, зменшився з 363 до 320 (більше ніж на 10%).
При цьому разючі зміни відбулися у найбільш привабливих галузях еко
номіки, а саме: металургії, машинобудуванні, авіаційній та ракетно-кос
мічній промисловості. З іншого — список 2004 р. було доповнено новими
158 підприємствами. Зазначені два фактори виключають можливість здій
снення аналізу щодо критеріїв та підстав включення-виключення певних

державних підприємств до Переліку державних підприємств, що мають
стратегічне значення для економіки та безпеки України. На підтвердження
зазначеного наведемо відповідні цифри (див. Додатки, табл. 1).
При цьому місце більшості перелічених підприємств у списку поясню
ється саме галуззю діяльності, в якій вони функціонують:
— діяльність у сфері оборони;
— сфера стандартизації, метрології та сертифікації;
— гідрометеорологічна діяльність;
— підприємства, що забезпечують розміщення і зберігання матеріаль
них цінностей державного резерву.
Водночас наявність багатьох інших «стратегічних» підприємств викли
кає більше запитань, ніж дає відповідей. Наприклад, підприємство зі сфери
харчової промисловості — ДП «Артемсіль». Інтернет переповнений інфор
мацією стосовно зловживань і крадіжок на цьому підприємстві, які вуалю
ються саме його «стратегічністю».
Отже, на сьогодні держава виступає активним учасником ринкових
відносин в Україні, забезпечуючи власну присутність на ринку через від
повідні державні підприємства. Ефективність останніх для кінцевого влас
ника — держави викликає безліч запитань, які розглядатимуться нижче.
Відтак державне підприємництво є доволі складною, багатоаспектною
державно-правовою та соціально-економічною категорією, яка визначає
господарську діяльність державних підприємств та знаходиться поза межа
ми приватного бізнесу.
Основна відмінність державного підприємництва від приватного поля
гає у тому, що основною ціллю приватного підприємництва є отримання
прибутку, тоді як державне підприємництво більше (переважно) орієнто
ване на врахування і реалізацію суспільно важливих цілей.

 Мельник А., Тинська І. Державне підприємництво в умовах трансформації
у правління національною економікою // Вісник Тернопільського національного еко
номічного університету. 2014. Вип. 2. С. 19.


 Інтернет-видання Espreso.tv «ГПУ підозрює екс-керівника «Артемсолі» у розкра
данні понад $1 млн». URL: https://ru.espreso.tv/news/2018/02/27/gpu_podozrevaet_eks_ruko
vodytelya_quotartemsolyquot_v_khyschenyy_bolee_1_mln (дата звернення: 28.09.2018 р.);
Електронне видання AgroDay «Відкладення солей: екс-голові Артемсолі інкримінують
розтрату державних мільйонів». URL: https://agroday.com.ua/2018/03/23/eks-golovi-artem
soli-inkryminuyut-roztratu-1-7-mln-grn-ta-1-2-mln/ (дата звернення: 28.09.2018 р.).
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Розділ 2
Історичні передумови 
виникнення та розвитку 
державних підприємств в СРСР 
як провісник останніх 
у сучасній україні
Як зазначалося, на сьогодні навколо питання функціонування та реор
ганізації діяльності державних підприємств (ДП) та підприємств за участі
держави не вщухають дискусії та суперечки.
Оперуючи різними аргументами, автори цієї полеміки досить рідко
звертаються до аналізу історичних підвалин та передумов сучасного, зага
лом неефективного стану діяльності ДП. Адже саме ДП найбільше серед
інших організаційно-правових форм зазнають серйозної критики, що фак
тично і стало однією з передумов до прийняття різноманітних рішень орга
нів влади стосовно реорганізації (корпоратизації) системи ДП протягом
останніх понад 20 років.
На нашу думку, велика кількість питань стосовно діяльності ДП ле
жить у площині історичної парадигми сприйняття останніх як певних неза
мінних, безальтернативних форм господарювання, а інколи і просто єди
но можливих у певних сферах виробництва (наприклад, озброєнні). Проте
майже ніхто не порушує питання первинних витоків створення підприємств

 Указ Президена України «Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993 р.
визначав, що корпоратизацією є перетворення державних підприємств, закритих акціонерних товариств, більш як 75% статутного фонду яких перебуває у державній власності, а також виробничих і науково-виробничих об’єднань, правовий статус яких ра
ніше не був приведений у відповідність до чинного законодавства (далі — підприєм
ства), у відкриті акціонерні товариства. Законом України «Про внесення змін до деяких
законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми
приватизації на 2012—2014 роки» від 13.01.2012 р. № 4336-VI положення Закону України «Про приватизацію державного майна» були, серед іншого, доповнені статтею 101,
яка спрямована на врегулювання відносин щодо проведення передприватизаційної підготовки державних підприємств, а також акціонерних товариств, створених у процесі
корпоратизації.
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за участі держави в УРСР (СРСР), історичних передумов і аргументації
саме на користь такої форми власності у господарюванні.
Видається, що коректна оцінка історичної спадщини, передумов, які
призвели до цілковитої одержавленості форм підприємництва, витіснення
приватної ініціативи і створення, в кінцевому результаті, в СРСР системи
виключно державних підприємств, надасть можливість правильно оцінити
історичні уроки такого процесу, а також змогу спроектувати відповідні ре
комендації щодо шляхів і форм реорганізації ДП в Україні. Адже питання
реформування державних підприємств в Україні інколи приймає досить
дивні форми обговорення: від цілковитого несприйняття до позиції негай
ної та остаточної приватизації і позбавлення держави всілякої участі у ко
мерційному обороті. На ці та інші питання варто отримати відповідь щодо
історичних передумов ситуації, яка існує на сьогодні на терені колишнього
СРСР, в Україні стосовно державних підприємств.
Тож проаналізуємо об’єктивні передумови та чинники виникнення ДП.

2.1. «Робітничий контроль»
і його значення у переорієнтації
приватних підприємств на державні
Розглядаючи «робітничий контроль», який, по суті, був однією із
форм реалізації всенародного контролю робітників у розумінні Леніна
у сфері економічного життя перших днів Радянської Росії, слід деталь
но зупинитися на тому, з якою метою було запроваджено цей контроль
і які цілі ставились перед ним у сфері підприємницького обороту, інакше
неможливо зрозуміти логіку дій більшовиків щодо комерційного (госпо
дарського) обороту у постімперській Росії та подальші заходи, які вони
проводили.
Ідеї щодо робітничого контролю виникли у Леніна до жовтневого
перевороту і активно пропагувалися разом з тезою про диктатуру проле
таріату. Зокрема, вони ж пролунали у його відомих «Квітневих тезах», які
чітко окреслили шлях більшовицької партії на побудову комуністичного
суспільства через соціалістичну революцію. Однак лише після жовтневого
Ленин В. И. Полн. собр. соч. (5-е изд.). Т. 26 (июль 1914 — август 1915). Москва,
1969. С. 184.

Хоч історики зазначають, що саме явище робітничого контролю з’явилось до
Жовтневої революції і стало наслідком саме Лютневої революції появи рад, у Росії
рух за робітннчий контроль над виробництвом виник після Лютневої революції 1917 р.
на великих підприємствах Петрограда, Москви, Уралу, Донбасу та ін. промислових
центрів, на казенних залізницях. URL: http://www.1917.com/XML/4KuU0Z3P-DkQM3
X+jUTE6jBJrLA (дата звернення: 29.08.2018 р.).


25

Розділ 2

Історичні передумови виникнення та розвитку державних підприємств…

перевороту Ленін зміг перейти до безпосереднього впровадження своїх
ідей на практиці. У першому ж документі радянської влади — звернен
ні «До громадян Росії», опублікованому 25 жовтня 1917 року, робітни
чий контроль був названий одним з першочергових революційно-еконо
мічних перетворень. Результатом цього стало прийняття ВЦВК Положен
ня «Про робітничий контроль» від 14 листопада 1917 року. Згідно з цим
Положенням основним завданням, яке ставилось перед робітничим контро
лем, було планомірне регулювання народного господарства в усіх про
мислових, торгових, банківських, сільськогосподарських, транспортних,
кооперативних, виробничих товариствах та інших підприємствах, які вико
ристовували найману працю або надавали роботу додому, вводився робіт
ничий контроль над виробництвом, купівлею, продажем продуктів і сирих
матеріалів, зберігання останніх, а також над фінансовою стороною підпри
ємства.
Слід зазначити, що, прийшовши до влади, більшовики не мали, та й
не могли мати в силу обставин, що склалися, чітко розробленої програми
побудови нового суспільства, а, тим паче, налагодження економічного жит
тя і діяльності відповідних підприємств. Водночас уже у «Квітневих тезах»
Ленін сформулював дві основні ідеї, якими мала керуватися партія, опи
нившись при владі: встановлення робітничого контролю над виробниц
твом та розподілом продуктів і проведення націоналізації всіх банків країни
з подальшим злиттям їх у єдиний загальнонаціональний банк. У листопаді
1917 р. були прийняті Декрет і згадане Положення «Про робітничий конт
роль». Зазначені документи узаконили на багатьох підприємствах з літа
1917 р. існуючу практику, коли робітники підприємства через виборний
заводський комітет (фабзавком) контролювали діяльність адміністрації,
мали доступ до бухгалтерських книг, втручалися в питання найму та звіль
нення. При кожній міській раді була створена рада робітничого контро
лю, створено також вищий орган — Державну Всеросійську раду робіт
ничого контролю, яка практично відразу влилася до структури, створе
ної Декретом від 15 грудня 1917 р., Вищої ради народного господарства
(ВРНГ), що, по суті, означало підпорядкування робітничого контролю —
державному.
Контроль здійснювався працівниками підприємств через виборні орга
ни: заводські, фабричні комітети, ради старост, в які входили також пред
ставники від службовців і технічного персоналу. У великих містах, губерніях,

Национализация промышленности и организация социалистического производства в Петрограде, 1917—1920 гг.: док. и матер. / под ред. акад. А. В. Венедиктова;
Гос. архив Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинградской
области. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1958. С. 5.

промислових районах створювалися місцеві ради робітничого контролю
з представників профспілок, заводських, фабричних та інших робітни
чих комітетів і робітничих кооперативів. Місцеві ради робітничого контро
лю розглядали спірні питання і конфлікти, що виникали в нижчих орга
нах контролю, розбирали скарги власників підприємств на дії цих органів.
Вищим органом робітничого контролю була ДВРРК, заснована в Петро
граді, вона складалась з представників ВЦВК, Рад робітничих і солдат
ських депутатів, ЦВК Рад селянських депутатів, Всеросійської ради проф
спілок та інших демократичних організацій. Фактично більшовики пере
творили ініціативу з громадського (робітничого) контролю на ще одну
систему державних органів, які були вибудовані в адміністративно-ієрар
хічну структуру.
Згідно з вищезазначеним Положенням робітничий контроль на підпри
ємстві здійснювався всіма робітниками відповідного підприємства через
свої виборні органи: заводські, фабричні комітети, ради старост та інші.
Причому до складу цих установ входили представники як службового, так
і технічного персоналу.
Де-факто влада більшовиків, не використовуючи до певного часу на
ціоналізацію як інструмент, хотіла встановити контроль над підприєм
ствами всіх форм власності. Вже дещо пізніше, коли проявилися певні
негаразди такого контролю і саботаж останнього самими власниками під
приємств, питання робітничого контролю поступилися місцем тотальній
націоналізації.
Робітничому контролю, як формі саме робітничого контролю на при
ватних підприємствах, одразу надали широких повноважень. Зокрема, ви
щезгаданим Положенням було передбачено такі повноваження органів ро
бітничого контролю:
— нагляд за виробництвом, встановлення мінімуму виробничої норми
(виробітку) підприємства і вжиття відповідних заходів до з’ясування собі
вартості продуктів, які виробляються;
— органи робітничого контролю мали всі права щодо перегляду всієї
ділової переписки на підприємстві.
При цьому передбачалась обов’язковість всіх рішень органів робітни
чого контролю для власників підприємств, які могли бути скасовані ви
ключно постановою вищих органів контролю. Відповідно до п. 9 Поло
ження передбачалося, що підприємець чи адміністрація підприємства має
лише три дні для оскарження відповідного рішення органу контролю. Такі
усічені строки оскарження, без фіксації моменту перебігу такого строку —
видаються вкрай малоефективними, враховуючи і засоби комунікації того
часу. Вінцем цього Положення є вкрай революційна норма, у дусі біль
шовиків, щодо скасування всіх законів і циркулярів, які обмежували діяль
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ність відповідних фабричних, заводських та інших органів робітничого
контролю.
Показовим є той факт, що саме цим непрофільним документом (Поло
женням про робітничий контроль) більшовики, для подолання всіляких
бар’єрів у комерційному обороті для контролю, скасували комерційну таєм
ницю як таку (п. 8 Положення). При цьому слід зазначити, що структурний
аналіз цього положення про ліквідацію комерційної таємниці носить пев
ний дискретний, навіть певний додатковий характер по відношенню до са
мого Положення. Можна стверджувати, що комерційна таємниця була лік
відована «для зручності» здійснення власне робітничого контролю.
Такий досить «довільний» підхід до сприйняття «робітничого контро
лю» з відповідними не властивими йому функціями та невизнанням базо
вих (фундаментальних) положень торгового обороту, таких як комерцій
на таємниця та правовий порядок у частині невизнання всіх норматив
них актів, які обмежують сам робітничий контроль, породив у робітничому
середовищі синдикалістські погляди на підприємство і підприємництво (гос
подарювання) як частину анархо-синдикалістського світогляду, популярно
го у Європі на початку ХХ століття. Синдикалізм — одна із самостійних
течій анархізму, яка вважала, що засоби виробництва мають перейти до
найвищої форми організації робітників — профспілок. Ця течія, що виник
ла наприкінці XIX ст. у Європі, мала на увазі об’єднати всіх робітників і за
допомогою соціальної революції ліквідувати капіталістичне суспільство.
На початку XX ст. синдикалізм був впливовим у міжнародному профспіл
ковому русі та соціалістичних партіях деяких країн, головна мета того
часного анархо-синдикалізму полягала в ліквідації державних інститутів і
створення вільного комуністичного суспільства (бездержавного соціалізму).
Підприємства, як невід’ємна частина суспільного економічного життя, ма
ли б об’єднуватися у певні синдикати і задовольняти інтереси «трудящих»
на основі спільно вироблених засад функціонування і контролю над під
приємствами. Вважаємо, що саме робітничий контроль більшовиків у Росії
на початку ХХ ст. можна віднести до форми синдикалізму.
По суті, на той момент рядові робітники сприймали процес контролю
над промисловістю як закінчений процес відходу від капіталізму та пере
ходу до нової економічної формації за допомогою контролю через певні
конфедерації підприємств, або синдикати. Процес боротьби з капіталізмом
шляхом переходу підприємств під контроль самих працівників (робітни
ків), на їх думку, мав вважатися завершеним процесом.

Проте керівництво Радянської держави сприймало робітничий конт
роль інакше, а саме, як перший крок до подальшої цілковитої націоналі
зації всієї промисловості та фінансово-банківської системи. Робітничий
контроль сприймався як всенародний всеохоплюючий контроль над обліком
виробництва і розподілом продуктів і розглядався як вимушений, підготов
чий крок до наступної всеохоплюючої націоналізації. Робітничий контроль
мав на меті зберегти промислову базу для подальших звершень соціаліс
тичної революції. Робітничий контроль варто розглядати як превентивний
захід більшовицької влади щодо справжніх власників відповідних підпри
ємств, які, за твердженням більшовиків, намагалися господарською розру
хою придушити паростки революції. З іншого боку, більшовики розглядали
робітничий контроль як певну школу для майбутнього самостійного госпо
дарювання після цілковитої перемоги соціалістичної революції. «Привчаю
чись до самоуправління на окремих підприємствах, робітники готуються
до того часу, коли приватна власність на фабриках і заводах буде знищена
і засоби виробництва разом з будівлями, створеними робітниками, пере
йдуть до рук робітничого класу».
На практиці робітникам було вкрай непросто налагодити повноцінний
контроль над відповідними підприємствами, адже контроль передбачав
значно більший обсяг відповідної інформації на підприємствах, зокрема,
у сфері кредитно-фінансової політики і бухгалтерського обліку конкретно
го підприємства. Проте і це незабаром було подолано завдяки відповідному
Декрету про націоналізацію банків, після того, як всі фінансово-банківські
установи перейшли до рук більшовиків і де-факто стали відділеннями і фі
ліями Держбанку. Таким чином, робітничий контроль отримав на додаток
і фінансовий контроль.
Слід зазначити, що побоювання більшовиків стосовно саботажу ши
рокими колами підприємців вимог більшовицької влади щодо впрова
дження робітничого контролю мали рацію. Для прикладу, в Україні на той
час керувала Центральна Рада, яка також висувала за своїм характером
низку соціалістичних вимог та гасел, які були сформульовані у відповід
них Універсалах. Як результат, вже навесні 1917 р. в Україні, на Донбасі
були фактично призупинені власниками понад 200 шахт — наслідок сабо
тажу вимог Центральної Ради.
Більшовики намагались запровадити за допомогою робітничого конт
ролю повсякчасний контроль та облік за всіма сферами суспільного вироб
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ництва і конкретних підприємств. Як зазначав Ленін: «Соціалізм — це
облік. Якщо ви хочете взяти на облік кожний шматок металу чи тканини,
то це і є соціалізм». Слід також пам’ятати, що відповідні заходи реалізува
лися в умовах пануючої ідеї більшовиків щодо створення всезагального
усуспільненого кооперативу, в межах якого слід було налагодити натураль
ний обмін відповідними продуктами.
Таким чином, характеризуючи у межах дослідження явище робітни
чого контролю у 1917—1918 рр., слід зауважити таке:
— робітничий контроль був вимушеним заходом більшовиків, покли
каним встановити бодай якийсь контроль над приватними підприємствами
і підприємцями з метою уникнення саботажу останніми;
— робітничий контроль був поєднаний із фінансовим контролем за
допомогою націоналізації всіх приватних фінансових та банківських уста
нов, що фактично позбавило підприємства фінансової незалежності;
— робітничий контроль розглядався як перший і необхідний етап до
наступної націоналізації всіх підприємств Росії;
— робітничий контроль розглядався як певний етап для певного ауди
ту відповідних підприємств, внаслідок чого були виявлені виробничі по
тужності у відповідних підприємств і фабрик, наявність ресурсів палива,
сировини, обладнання, що стало передумовою для налагодження плано
мірної діяльності підприємств вже після їх націоналізації;
— робітничий контроль розглядався як певна «школа» до наступної
підготовки власних кадрів для керівництва промисловістю Росії;
— робітничий контроль розглядався більшовиками як початковий етап
організації вседержавного обліку і планового регулювання народного гос
подарства;
— робітничий контроль слід розглядати як вимушений крок більшови
ків до встановлення подальшого повноцінного контролю та одержавлення
всіх форм власності підприємств як революційного почину робітничого
класу.
Правовий режим та правовий статус робітничого контролю і його орга
нів на підприємствах важко визначити через те, що останнього, як такого,
де-юре не існувало. Правовий режим робітничого контролю зводиться до
фактичного керівництва прийняттям рішень адміністрації без відповідної
відповідальності самого робітничого контролю.

2.2. Перші органи управління більшовиків 
підприємствами усіх форм власності
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Захопивши владу в Росії, більшовики розуміли, що навіть така досить
примітивна форма контролю як робітничий контроль вимагає певного орга
нізаційного оформлення і підпорядкування. Тож одним із перших рішень
більшовицької влади було рішення про створення системи відповідних дер
жавних органів у сфері управління економічним життям країни. Вже через
тиждень після жовтневого перевороту було ухвалено рішення про створен
ня ВРНГ (в оригіналі — ВСНХ).
Відповідне Положення про ВРНГ було ухвалено Всеросійським цент
ральним виконавчим комітетом (ВЦВК) (в оригіналі — ВЦИК — Всерос
сийский центральный исполнительный комитет) 01 грудня 1917 р. Згідно
з цим Положенням на ВРНГ покладались завдання організації народного
господарства і державних фінансів, що відповідно до цього визначало його
функції і права. Виступаючи на 7-му з’їзді більшовицької партії, Ленін,
зокрема, відзначав: «Організація обліку, контроль над найбільшими підпри
ємствами, перетворення всього державного економічного механізму в єди
ну «крупну» (велику) машину, в господарський механізм, що працює так
аби сотні мільйонів людей керувались одним планом, ось те гігантське
організаційне завдання, яке лягло на наші плечі». Саме для реалізації цієї
ідеї, поряд з іншими органами, створювалася ВРНГ, яка мала стати «таким
самим бойовим органом для боротьби з капіталістами та куркулями в еко
номіці, яким Рада народних комісарів (РНК) була в політиці». Саме з огля
ду на те, що на ВРНГ було покладено функції з організації народного гос
подарства і фінансів, остання мала виробляти загальні норми і плани регу
лювання економічного життя країни, погоджувати і об’єднувати діяльність
центральних і місцевих регулюючих установ (наради з палива, металу,
транспорту, центральний продуктовий комітет та інші).
Таким чином, більшовики на практиці почали реалізовувати свої пла
ни щодо перетворення капіталістичного ринкового середовища царської
Росії на адміністративно-планове господарство з жорсткою ієрархічною вер
тикаллю контролю і обліку. Для реалізації поставленої мети в системі ВРНГ
створювалися відповідні місцеві органи ВРНГ (губернські та повітові), які
мали забезпечити всеохоплюючі планово-регуляторні функції в межах пев
ної місцевості, як це мала реалізувати ВРНГ в межах країни. Саме для
цього ВРНГ і її відповідні органи наділялися значними повноваженнями
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в сфері регулювання економічного життя країни. Зокрема, до її компетенції
відносились:
— право конфіскації, реквізиції, секвестру, примусового синдикуван
ня різних галузей промисловості і торгівлі та інших заходів у сфері вироб
ництва, розподілу і державних фінансів;
— право візувати (через порядок внесення до Ради народних комі
сарів) усі законопроекти щодо регулювання народного господарства в ці
лому;
— право об’єднувати і спрямовувати роботу місцевих економічних
відділів Рад робітничих солдатських і червоноармійських депутатів, які
включають в себе органи робітничого контролю, а також місцевих коміса
рів праці, торгівлі, промисловості, продовольства тощо.
Окремо слід зазначити, що саме право конфіскації, реквізиції, секве
стру, примусового синдикування (синдиціювання) різних галузей промис
ловості і торгівлі перетворювало ВРНГ на всесильний орган по відношен
ню до відповідних підприємств країни, адже реалізація вищезазначених
повноважень навіть не передбачала необхідності звернення до суду. Про
відповідні заходи з реалізації цих повноважень буде йтися далі.
Були створені і відповідні відділи ВРНГ, які безпосередньо реалізо
вували плани в певних галузях економіки. Зокрема, у складі ВРНГ були
створені і функціонували секції та відділи, які здійснювали кураторство
відповідних напрямів. Зокрема, первинно було створено відділи з питань
палива, металу, демобілізації, фінансів.
Розуміючи всю критичність ситуації, а фактично — безправність існую
чих адміністрацій підприємств, власники останніх намагались пропонува
ти різноманітні альтернативні форми співробітництва з радянською вла
дою, за умови збереження приватної власності за їх власниками. Пропону
вались ідеї створення державних капіталістичних підприємств, створення
різноманітних синдикатів, залучення іноземних інвестицій тощо. Проте всі
ідеї були відхилені і розкритиковані, більшовики фактично готувалися до
неминучої націоналізації великих підприємств. Будь-які пропозиції власни
ків підприємств були відкинуті ВРНГ. Зокрема, радянська влада заборони
ла будь-які операції з перевідступленням цінних паперів відповідних під
приємств, задля унеможливлення перевідступлення права власності на ці
підприємства. Радянській владі важливо було отримати повний і цілкови
тий контроль над великими підприємствами, останнє можна було зробити

виключно у примусовій формі по відношенню до власників цих підпри
ємств.
Стосовно середніх і малих підприємств, радянська влада на першо
му етапі обрала позицію очікування і створення певних умов на майбутнє
для неминучої їх націоналізації. Ось, як викладають цю позицію радянські
автори: «Послідовно реалізуючи політику експропріації великих підпри
ємств, Комуністична партія вважала передчасною в цей період експропріа
цію середніх і малих капіталістів. Радянська держава ще не володіла на
той час необхідними для цього можливостями. Проведення націоналізації
дрібних підприємств на першому етапі соціалістичного будівництва озна
чало б для пролетарської держави прийняття на себе «непосильного тяга
ря працевлаштування і забезпечення коштами для життя штучно створе
них мільйонів нових безробітних». Радянська влада проводила політику
обмеження і витіснення середніх і дрібних капіталістів, готуючи необхідні
умови і можливості для їх експропріації в майбутньому.
Слід зазначити, що сам проект декрету про найважливіший орган
державного управління — ВРНГ був представлений у ВЦВК вже 1917 р.,
де його двічі обговорювали і 1 грудня (за старим стилем — 14 листопада)
1917 р. затвердили.
Як уже згадувалося, ВРНГ задумували як єдиний центр керівництва
економічним життям країни. Його найважливішим завданням проголошу
валася організація діяльності національної економіки та державних фінан
сів: розробка «загальних норм і планів регулювання економічного життя
країни», регулювання діяльності центральних та місцевих господарських
установ, органів робітничого контролю і тому подібне. Іншими словами,
ВРНГ уявлялася оточенню Леніна на той час багатогалузевим органом, що
координував сукупність регіональних (місцевих) регулюючих центрів ви
робничої спрямованості. І, незважаючи на формальний зв’язок з органами
робітничого контролю, ВРНГ спочатку створювалась як їх альтернатива.
Конструюючи економіку країни «зверху вниз», саме цей орган мав об’єд
нати колишню розрізнену ринкову економіку країни в цілісний плановий
організм. Більшовицькі функціонери, які брали участь у його створенні,
хотіли бачити у ВРНГ організаційну структуру, яка мала б стати вінцем
завершального історичного процесу організації продуктивних сил в «єдину
фабрику». В основу регулювання виробництва був покладений галузевий
принцип, причому спиратися тут передбачалося насамперед на синдикати,
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трести та їх об’єднання, що склалися ще до війні 1914 р. і в роки війни.
Заволодівши уже існуючими об’єднаннями та сформувавши нові, більшо
вицька влада заснувала низку всеросійських галузевих органів, які й скла
ли фундамент ВРНГ. Вони отримали назву главків (головних комітетів).
За 1918—1922 рр. кількість створених главків наблизилася до 50.
Проте ВРНГ не могла бути єдиним центром планового господарю
вання, як замислювалося спочатку. Безпосереднє підпорядкування йому
значної частини підприємств і відсутність власних стимулів ефективного
ведення виробництва перетворили ВРНГ на тривіальний орган управління
виробничими підприємствами, на своєрідне міністерство промисловості.
Чисельність центрального апарату ВРНГ стрімко зростала: в 1918 р. в ньо
му працювали 328 чоловік, а через рік, у вересні — вже 3 288 чоловік.
Для реалізації завдання, поставленого XII з’їздом більшовицької пар
тії (17—25 квітня 1923 р.), з комунізації керівних кадрів у державі влітку
1923 р. розпочалася рутинна робота з формування списків керівників під
приємств, трестів і синдикатів місцевого, республіканського і союзного
значення. Протягом усього року стрімко зростала і загальна кількість зара
хованих працівників: в січні 1923 р. на обліку перебували 3137 осіб, у гру
дні того самого року — 13473, у 1924 р. — 14875 осіб. Відбувався посту
повий перехід від профорієнтації до партократства.
Робота зі збору відомостей про наявність партійних сил в апаратах
управління викликала протидію керівництва ВРНГ. Витребувані від ВРНГ
списки всіх більшовицьких членів, які перебували в апараті, незалежно від
їх службового становища, і всіх осіб з вищою освітою, як партійних, так
і безпартійних, не були представлені в Обліково-розподільному відділі
(Облрозподвідділ) ЦК ВКП (б) (в оригіналі — Учраспредотдел ЦК ВКП (б)).
ВРНГ не тільки не виконала цю вказівку партійних органів, а й взагалі від
мовилась надати будь-яку інформацію.
У такому самому становищі опинилося завдання партійних органів
з вибіркового обстеження апаратів центральних трестів, що надійшло до
ВРНГ. Воно було виконано тільки після звернення Облрозподвідділу до ке
рівників відповідних трестів.
Офіційні пояснення відмови зводилися до такого: подібна робота є пар
тійною, а не господарською. Працівники ВРНГ розуміли, що після збору
інформації послідує масова «комунікація» підприємств. Окремі спроби
партійних керівників «врегулювати питання» працевлаштування праців
ників у центральних відомствах, призначати кадри на посади керівників
з урахуванням партійності часто натрапляли на опір «з місць». Були навіть
випадки відмови у прийнятті на роботу працівників, які направлялися пар
тійними органами, або, навпаки, прийняття комуністів на роботу без узго
дження з партійними органами.

Без попереднього обговорення з керівниками ВРНГ в ЦК визначалися
посади, які вимагали наявності партквитка, тобто членства в ВКП (б), хоча
через це й виникали непорозуміння між ВРНГ і Облрозподвідділом ЦК.
Наприклад, до ВРНГ неодноразово направлялися протести з ЦК щодо при
значення без урахування думки останнього на відповідальні посади в гос
подарських організаціях. Для запобігання можливим непорозумінням ВРНГ
підготувала відповідний список посад, що не вимагали (на її думку) узго
дження з ЦК. Не дочекавшись кількох місяців до офіційного встановлення
переліку посад, що підлягають узгодженню, ВРНГ самостійно визначила
категорії працівників, призначення яких могли здійснювати партійні орга
ни. Це були: голови і члени правлінь центральних трестів, ревізійних комі
сій синдикатів; начальники та заступники начальників головних управлінь
ВРНГ; голови губернських раднаргоспів і членів промислових бюро; ди
ректори великих підприємств. Відповідно, ринкові механізми ведення гос
подарювання були зруйновані і планомірно це переходило і на кадрову
політику щодо керівництва самих підприємств, що, звичайно, негативно
позначалось на їх роботі, адже партійність певної особи ще не означала
її професійність.
У Положенні про ВРНГ від 8 серпня 1918 р. було сказано, що вона
є економічним відділом ВЦВК і до її функцій входить регулювання та орга
нізація всього виробництва, розподіл і управління всіма підприємствами
країни. На місцях (в областях та повітах) були створені ради народного гос
подарства (РНГ) як органи ВРНГ. До травня 1918 р. в країні діяло 8 облас
них РНГ, що об’єднували господарства кількох губерній, 38 губернських
і 69 повітових раднаргоспів. У поточній діяльності вони спиралися на галу
зеві колегії та секції, тобто виборні робочі організації, куди входили пред
ставники профспілок і місцевих Рад.
Найважливішими функціями ВРНГ і місцевих раднаргоспів на підві
домчих підприємствах в галузі промислового виробництва були: плануван
ня, організація виробництва і праці, технічне керівництво підприємства
ми, підбір і підготовка кадрів, фінансування, постачання, збут продукції.
Вже на кінець 1918 р. раднаргоспи являли собою цілком сформовані орга
ни управління промисловістю.
Зі зростанням масштабів націоналізації підприємств на території СРСР
за допомогою ВРНГ і раднаргоспів розвивалося і централізоване керівниц
тво діяльністю галузей промисловості.
Як зазначалося вище, в обов’язки ВРНГ входили: контроль економічної
діяльності підприємств, керівництво всіма економічними органами країни,
підготовка нормативних документів, що мали відношення до економіки
країни. Цей орган підпорядковувався безпосередньо уряду і мав подвійну
структуру: вертикальну, що складалася з главків — регіональних органів,
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які керували підприємствами, і горизонтальну, що складалася з раднар
госпів. ВРНГ володіла чималими правами: вона могла конфісковувати,
придбавати, опечатувати (тобто «закривати») будь-яке підприємство. Його
співробітниками були представники різних комісаріатів, яким допомагали
«буржуазні фахівці».
Залучення «буржуазних фахівців» передбачалося Леніним (в «Чер
гових завданнях Радянської влади») як вимушений компроміс, оскільки
ради робітничого контролю, ради народних депутатів і заводські комітети
не мали навичок «організовувати виробництво». Робітничий контроль за
водських комітетів поступово, проте планомірно був витіснений профспіл
ками і радами депутатів, а потім і установами ВРНГ, які пізніше витіснили
зі сфери управління і самі профспілки.
Наведемо схему за підручниками з господарського права СРСР, яка
яскраво демонструє поєднання партійних і господарських органів управ
ління підприємствами в СРСР. Ця схема повною мірою відображає всю
складність і заплутаність цієї системи (див. рис. 1).
У подальшому система і структура органів управління підприємства
ми СРСР змінювалась у бік централізації. Деякі структурні ланки систе
ми управління відходили у небуття, і вже в середині 30-х років, внаслідок
організаційних змін, система набула дві форми: триступеневу і чотиристу
пеневу системи управління. Перша схема: Наркомат — Главк — Підприєм
ство склалася, в основному, в машинобудуванні і верстатобудуванні. Чотири
ступенева система управління: Наркомат — Главк — Трест об’єднання —
Підприємство склалась, в основному, в металургійній, хімічній і легкій
промисловості. Надамо більш розгорнуту інформацію щодо суті трестів.
Трести — відповідний Декрет про державні промислові підприєм
ства, які діють на засадах комерційного розрахунку, був прийнятий 10 квіт
ня 1923 р.
Створення Трестів радянських як галузевих або галузево-територіаль
них об’єднань почалося за рішенням 8-го Всеросійського з’їзду рад (гру
день 1920 р.). Січневий (1921 р.) пленум ЦК КП(б)У зобов’язав ради на
родного господарства (Раднаргоспи) скласти списки підприємств, які під
лягали трестуванню, і передати їх на затвердження до ВЦВК.
Трестування розглядалося як спосіб полегшення главкомам управлін
ня виробництвом. Але в липні 1921 р. В. Ленін визнав одним з основних
недоліків в управлінні промисловістю відсутність власне самого господа
рюючого суб’єкта і висловився за надання підприємствам самостійності у
виробничій діяльності з тим, щоб вони могли порівнювати свої доходи з ви
тратами й домагатися вироблення додаткового продукту. Переведення про
мисловості на госпрозрахунок почалося після видання наказу РНК РРФСР
від 9 серпня 1921 р. «Про проведення в життя основ нової економічної

політики» і прийняття постанови Ради праці і оборони від 12 серпня 1921 р.
«Основні положення про заходи з відбудови важкої промисловості та під
несення і розвиток виробництва».
Наведемо приклади проведення трестування в УРСР. Організований
у серпні 1921 р. трест «Південсталь» (м. Дебальцеве) об’єднував, крім мета
лургійних підприємств, рудники, шахти і коксові заводи. Утворений у жовт
ні «Київшкіртрест» складався з 10-ти заводів, розташованих у 4-х губерніях.
У грудні 1921 р. започаткував роботу Український борошномельний трест
«Укрмут». Протягом 1922 р. з’явилися «Хімвугілля», «Південнорудний
трест», «Південномашинобудівний трест», «Цукротрест», «Укртекстиль
трест», «Електротрест» та інші. Завдяки концентрації і спеціалізації підпри
ємств у переважній більшості трестів значно підвищилося використання
виробничих потужностей. У відсотках до передвоєнного рівня за рік воно
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Рис. 1. Організаційна структура органів влади та управління економікою
в початковий період формування Радянської держави (1917—1920 рр.)
(надано мовою оригіналу).
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підвищилося: по Хімвугіллю — з 20 до 41%, Південнорудному тресту — із 7
до 13%, Цукротресту — із 7 до 27%, Київшкіртресту — із 50 до 80%.
З 1922 р. працювали дві партійно-урядові комісії по трестах: під ке
рівництвом Л. Каменєва (юридичні проблеми) і В. Куйбишева (кадрові
проблеми). Перша з них розробила декрет про трести, затверджений РНК
СРСР 10 квітня 1923 р. У вступній частині декрет проголошував авто
номію трестів у питаннях поточної діяльності, але в наступних парагра
фах зобов’язував Всесоюзну раду народного господарства (і, відповідно,
Українську раду народного господарства) розглядати й затверджувати ви
робничі плани і наглядати за «правильним ходом» справ. Негоспрозрахун
кові управлінські ланки від імені держави як власника засобів виробництва
приймали рішення, що впливали на результати виробничого процесу, але
не несли матеріальної відповідальності за можливі збитки і не одержували
нічого від можливого прибутку. Звітуючи на XII з’їзді РКП(б) про роботу
трестівських комісій, Г. Зінов’єв повідомив, що ЦК РКП(б) категорично
відкидає спробу, яка виходить з позапартійних кіл, закріпити у власність за
трестами ті засоби виробництва, які в них були. «Наша точка зору, — пояс
нював Г. Зінов’єв, — що трести є не що інше, як державні установи, які
перебувають цілком під контролем держави».
Підприємства, що входили до складу трестів радянських, не мали прав
юридичної особи, не розраховували власних витрат і не знали, який вплив
вони здійснюють на економічні і фінансові показники свого тресту. Висту
паючи з політичним звітом ЦК КП(б)У на 8-й Всеукраїнській партконфе
ренції (квітень 1923 р.), Х. Раковський заявив: «Політика НЕПу спинилась
коло воріт трестів, а в трестах у повному розумінні проводиться далі стара
главкістська політика: наші окремі заводи, майстерні і т. д. зовсім не по
ставлено на госпрозрахунок». Конференція прийняла нібито радикальне
рішення з цього питання: «різко змінити господарські відносини між трес
тами і підприємствами шляхом встановлення балансової і оперативної
самостійності останніх». Одночасно в резолюції визначалося необхідним
зберегти систему трестів, «спроможних вчинити значно більший опір сти
хії НЕПу, ніж окремі підприємства». Проте госпрозрахунок підприємств
усередині трестів радянських не вийшов зі стадії локальних експериментів
і не набув подальшого розвитку.

23 червня 1927 р. ЦВК і РНК СРСР схвалили «Положення про держав
ні промислові трести», в якому містився розділ «Управління виробничими
підприємствами, що входять до складу тресту». Підприємству надавалося
право працювати на госпрозрахунку, але прерогативи тресту не зменшува
лися, внаслідок чого це право ставало примарним. Декларований госпроз
рахунок підприємств залишився на папері й тому, що почалося згортання
НЕПу. Постановою ЦК ВКП(б) від 5 грудня 1929 р. «Про реорганізацію
управління промисловістю» трести радянські були ліквідовані як госпроз
рахункові підприємства.
Слід зауважити, що трести і об’єднання на час їх запровадження зали
шались затребуваними у тих галузях економіки, де велика кількість під
приємств була розташована по величезній території СРСР і, відповідно,
главку було вкрай важко забезпечити конкретне оперативне керівництво
цими підприємствами. Проте загальна тенденція виявлялась в поступовій
ліквідації трестів і переході до триступеневої системи управління підпри
ємствами. При цьому главки, як елемент структури управління, створюва
лись і функціонували за виробничим і виробничо-територіальним принци
пами і повністю відповідали за підпорядковану їм ділянку роботи. Вони
володіли досить широкими повноваженнями стосовно підприємств, фінан
совими і матеріальними ресурсами. Цікавим є той факт, що функціональні
підрозділи відповідних наркоматів — плановий, фінансовий та інші секто
ри — здійснювали свою діяльність через відповідні головні управління
(главкоми). Основним завданням главкомів було оперативне керівництво
підгалузі в цілому, запровадження нових технологій, освоєння нових видів
продукції, боротьба за підвищення її якості, освоєння нових передових тех
нологій і нормативів тощо. В роботі главкомів, як адміністративних орга
нів, поєднувались технічні і планово-організаційні засади керівництва під
приємствами. Все це також відображалось на кадрових питаннях в управ
лінській сфері, у питаннях керування діяльністю підприємств, фактично
все колишнє керівництво підприємств було звільнене або саботувало ро
боти в інтересах радянської влади. Не слід забувати, що переважна части
на населення Росії до 5 січня 1918 р. вважала ситуацію з більшовицьким
переворотом тимчасовою і такою, яка мала бути вирішена після прове
дення Установчих зборів і вирішення низки принципово важливих питань

Трести радянські / Вікіпедія — вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.
org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96https://uk.wikipedia.org/
wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B
4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 (дата звернення: 10.09.2018 р.).

Там само.


Постанова ЦК ВКП(б) від 5 грудня 1929 р. «Про реорганізацію управління промисловістю» / «Традиція» Вільна російська енциклопедія. URL: https://traditio.wiki/
%D0%9E_%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%
D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%
D1%82%D1%8C%D1%8E_(1929) (дата звернення: 10.09.2018 р.).
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подальшої долі і життя країни в цілому. Проте доля останніх була виріше
на у революційний спосіб і брак кадрів на виробництві став хронічною
хворобою.
Постійний дефіцит кваліфікованих кадрів в середній і нижній ланках
управління визначив пріоритет верхньої ланки управління, яка для досяг
нення поставлених цілей використовувала командно-адміністративні ме
тоди. Управління здійснювалося виключно за лінійним принципом, в основі
якого знаходилося партійне керівництво.
Проте для більшовиків у цій структурі були і певні переваги, що надало
можливість за короткий період підготувати управлінські кадри, справити
ся, в основному, з керуванням господарства на великій території. Ця струк
тура стала елементом системи управління, яка почала функціонувати вже
в період НЕПу, коли почали поєднувати елементи партійного керівництва
галузями з класичними ринковими методами. Проте щодо підприємств,
то цей період часу слід розглядати, скоріше за все, як вийняток з правил.
Націленість останніх була виключно на адміністративно-партійні важе
лі впливу і керування підприємствами, ринковим, економічним методам
і способам управління у так званому комуністичному (комунному) способі
побудови суспільних відносин місця не було.
«Комунізм», який, за Марксом, мав неминуче призвести до зникнен
ня держави, навпаки, зажадав посилення державного контролю над усіма
сферами господарювання. Після націоналізації торгового флоту (23 січня
1918 р.) і зовнішньої торгівлі (22 квітня 1918 р.) Радянський уряд опублі
кував відповідний Декрет від 28 червня 1918 р. та приступив до масової
націоналізації всіх підприємств на території Росії, що володіли капіталом
понад 500 тис. руб. На першому етапі експропріація проходила безладно,
часто за ініціативи «знизу» (за ініціативи членів робітничого контролю),
але, як правило, це був репресивний захід проти підприємців, які намага
лися чинити опір політичним і соціальним перетворенням. Загалом Декрет
був непідготовленим і досить кон’юнктурним заходом, прийняли його по
спіхом, щоб виконати один із пунктів Брест-Литовського договору, який
свідчив, що, починаючи з 1 червня 1918 р., будь-яке підприємство, вилучене

 Мирный договор между Советской Россией, с одной стороны, и Германией,
Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с другой стороны («Брестский мир») от 3 марта 1918 г. Ст. 9. URL: http://www.hrono.ru/dokum/191_dok/19180303brest.php (дата звернення: 10.09.2018 р.).
Договаривающиеся стороны взаимно отказываются от возмещения своих военных
расходов, т. е. от государственных издержек на ведение войны, равно как и от возмещения военных убытков, т. е. от тех убытков, которые были причинены им и их гражданам
в зоне военных действий военными мероприятиями, в том числе и всеми произведенными во вражеской стране реквизициями.

у підданих Німеччини, буде повернуто їм лише в тому випадку, якщо воно
не було до цього експропрійоване державою або місцевою владою. Саме
такий прийом з націоналізацією надав можливість Радянському уряду здій
снити повернення багатьох підприємств на умовах «справедливої компен
сації».
Постановою ВРНГ від 3 березня 1918 р. для управління націоналізова
ними до цього часу підприємствами в столиці створювалися центральні
правління по галузях економіки, в областях — місцеві правління націона
лізованих підприємств. Таким чином, в країні вводилася триланкова систе
ма управління економікою: центральні правління ВРНГ — обласні прав
ління ВРНГ — підприємства. Центральні правління керували діяльністю
обласних органів управління, розробляли плани і кошториси підвідомчих
галузей.
Говорячи про систему управління підприємствами в Радянській Росії,
а пізніше і в СРСР, неможливо обійти питання створення раднаргоспів,
рад народного господарства — державних органів територіального управ
ління й планування промисловістю УРСР і СРСР, що існували впродовж
1918—1931 рр., а пізніше були поновлені та існували в СРСР протягом
1957—1965 рр.
Радянська держава від першого етапу управління економікою краї
ни — робітничого контролю — перейшла до організації спеціальних орга
нів раднаргоспів на чолі з ВРНГ, здатних, як вважалось на той час, при
ступити до будівництва нового, соціалістичного народного господарства,
заснованого на адміністративно-планових засадах, поєднаних із комуніс
тичною (соціалістичною) ідеологією.
Перші раднаргоспи з’явилися в грудні 1917 р. — січні 1918 р., після
створення ВРНГ в Росії. Вони створювалися на губернському, районному
(обласному), уїздному (повітовому) рівнях.
Одним з перших в Радянській Росії був організований раднаргосп (сов
нархоз) Північного району. Його установче засідання відбулося 19 січня
1918 року. Спочатку юрисдикція раднаргоспу поширювалася на Петроград
ську, Псковську, Новгородську, Олонецьку, Архангельську і Вологодську
губернії. Влітку 1918 р. ця територія збільшилася за рахунок Череповець
кої і Північно-Двінської губерній. На початку 1919 р. з раднаргоспу Північ
ного району виділилися Вологодський, Архангельський і Північно-Двін
ський губернські раднаргоспи.
У структурі місцевого управління раднаргоспи підпорядковувалися
двом інстанціям: вищестоящому органу і регіональним (місцевим) Радам
депутатів. Усуспільнення (шляхом націоналізації, в основному) великої
промисловості, транспорту і банків створило економічний базис для функ
ціонування цієї нової організаційної структури управління. Законодавчо

40

41

Розділ 2

Історичні передумови виникнення та розвитку державних підприємств…

вона закріпилася в Конституції РРФСР вже 1918 р. На місцях були створе
ні ради народного господарства при Радах робітничих і солдатських депу
татів. До компетенції районних раднаргоспів відносилось: керівництво
правліннями приватних підприємств, що перейшли у власність республіки,
облік наявних сировини, напівфабрикатів, виробів, робочої сили тощо.
Щоб зосередити керівництво народним господарством в одних руках,
господарські установи місцевого значення передавалися у відання район
них раднаргоспів, постанови яких носили загальнообов’язковий характер
і підлягали виконанню, у тому числі і керівництвом підприємств. Постано
ви районних раднаргоспів могли бути припинені і скасовані тільки ВРНГ.
Відповідно, із зменшенням і поступовою ліквідацією будь-яких еконо
мічних ринкових чинників (попит — пропозиція — прибуток тощо), влас
тивих класичним (приватним) підприємствам, збільшувалась кількість адмі
ністративно-планових надбудов і структур, в основному партійного та
адміністративного характеру, покликаних замінити (підмінити) класич
ні ринкові фактори. Проте відповідні органи не мали відповідних довго
строкових важелів впливу на економічні показники роботи підприємств
і, по суті, питання їх неефективності (малоефективності) було лише питан
ням часу, що і засвідчив подальший розвиток підприємництва (господарю
вання) в цілому в СРСР.
Районні раднаргоспи в Росії об’єднували управління промисловістю
кількох губерній (зокрема, Московський об’єднував 11, Уральський — 8).
В Україні перші раднаргоспи були утворені в січні 1918 р. радою на
родного господарства Донецько-Криворізького басейну, що діяла під ке
рівництвом ВРНГ РРФСР. Місцеві раднаргоспи мали функції сприяння та
координації діяльності підприємств регіону, керівництва низовими органа
ми робітничого контролю, з’ясування потреб підприємств у паливі, сиро
вині, засобах виробництва, робочій силі, транспорті, виробленні планів роз
поділення замовлень. 1922 р., у зв’язку з виникненням СРСР, ВРНГ надали

права об’єднаного наркомату, зосередивши в його підпорядкуванні великі
підприємства.
З 1926 р. у ВРНГ створили головне управління галузей промисловості,
у відання якого передали значну кількість підприємств. 5 січня 1932 р.
ВРНГ перетворили на наркомат важкої промисловості СРСР, виділивши з
його складу наркомат легкої та наркомат лісової промисловості. Упродовж
1920-х — поч. 1930-х років ХХ ст. велика промисловість в республіках,
зокрема і в УРСР, перейшла до підпорядкування загальносоюзних нарко
матів. Місцеві раднаргоспи втратили своє значення, їхня діяльність посту
пово згорталася. ВРНГ України, від 1922 р. — Рада народного господар
ства УРСР — проіснувала до кінця 1931 року.
Можна стверджувати, що ВРНГ разом із раднаргоспами у поєднанні
з робітничим контролем у 1917—1918 рр. переважно виконувала функції
певного «наглядача» за приватними підприємствами, готуючись до їх неми
нучої націоналізації. Ціль такого зовнішнього управління (зовнішнього на
гляду) за відповідними підприємствами полягала, перш за все, у фактич
ному збереженні відповідних промислових потужностей і відповідних за
пасів сировини.

2.3. Націоналізація підприємств (два етапи)


Конституция РСФСР от 10 июля 1918 года. URL: http://cccp.narod.ru/work/book/
konst_1918.html (дата звернення: 10.09.2018 р.).
Глава 12 «О предметах ведения органов Советской власти на местах».
61. Областные, губернские, уездные и волостные органы Советской власти, а также
Советы депутатов имеют предметом своей деятельности:
— проведение в жизнь всех постановлений соответствующих высших органов
Советской власти;
— принятие всех мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношениях;
— разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное (для данной территории)
значение;
— объединение всей советской деятельности в пределах данной территории.

Сконцентрувавши всі сили для перемоги над своїми політичними
супротивниками, держава диктатури пролетаріату послідовно проводить
курс на прискорену націоналізацію всіх галузей промисловості, а не лише
найважливіших, як це було передбачено Декретом від 28 червня 1918 р.
До початку жовтня 1919 р. було націоналізовано 2500 підприємств. Як слуш
но зауважив Н. Верт, так само, як і у галузі сільського господарства «дер
жава проголосила себе головним розподільником ще до того, як стала го
ловним виробником». Спроба прискореного переходу до комуністичного
виробництва і розподілу, здійснена в рамках політики воєнного комунізму,
призвела, всупереч схемі Маркса, не до зникнення держави, а, навпаки,
до суворої централізації та встановлення гіпертрофованого державного
контролю над усіма сферами економіки.
Так, вже у грудні 1917 р. Радянський уряд підписав низку Декретів
про фактичну націоналізацію деяких підприємств різних галузей економі
ки країни. Однак за відсутності відповідного декрету про загальні засади
націоналізації і повного списку підприємств, які мали бути націоналізова
ні, підприємства, що були де-факто націоналізовані (перейшли у власність
держави згідно з рішенням виконавчого органу більшовиків), оформляли
ся у відповідних рішеннях як «конфіскація майна», «перехід у власність»,
«негайна конфіскація», «секвестрування» тощо. У відповідних рішеннях
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зазначалася і причина (мотив) рішення про перехід підприємств у влас
ність держави.
Одночасно з націоналізацією приватних банків і оголошення банків
ської справи державною монополією почалася націоналізація низки про
мислових підприємств, яка проводилася поки що як відповідний захід дер
жави на саботаж і локаути з боку підприємців, як певного виду покарання
підприємців та адміністрації відповідних підприємств. Статистика підстав
до проведення вибіркової націоналізації в кінці 1917 — першій половині
1918 р. свідчить про те, що приводами до проведення націоналізації біль
шовиками відповідних підприємств були:
— саботаж підприємців (у формі відмови підпорядковуватись декрету
про робітничий контроль чи декрету про демобілізацію промисловості);
— небажання власників підприємств продовжувати виробництво;
— хижацьке ведення справ з метою закриття самого виробництва;
— заборгованість підприємства перед казною (бюджетом);
— неправильне ведення справ, яке загрожувало крахом підприємства
попри отримання урядових субсидій протягом кількох років;
— важливе значення підприємств для обслуговування державних
органів.
Відповідні мотиви і підстави до проведення націоналізації підпри
ємств відображені у декретах і постановах після жовтневого перевороту
1917 року.
Зокрема, щодо секвестру підприємств слід зазначити, що таке мотиву
вання використовувалося більшовиками для позбавлення капіталістів влас
ності і передачі її владі більшовиків. При цьому формально права влас
ників на підприємствах (власність) підлягали поверненню після того, як
обставини, які стали підставою для секвестру, зникнуть.

Зокрема, йдеться про такі, наприклад, підприємства як Акціонерне
товариство Киштимського гірського округу (конфіскація майна через від
мову правління заводу підпорядковуватися Декрету); Акціонерне това
риство Путилівських заводів (перехід у власність Російської Республіки
через заборгованість Акціонерного товариства скарбниці Російської Рес
публіки); Товариство Гельферіх-Саде (конфіскація майна через те, що прав
ління товариства закрило завод); Ростокінська апретурна фабрика (конфіс
кація фабрики через категоричну відмову власника фабрики продовжувати
виробництво, незважаючи на наявність в ній запасів сировини та палива)
тощо.
Відповідно, можна стверджувати, що така первинна націоналізація під
приємств була заходом покарання більшовиків і заздалегідь не планувалася
(на відміну від тієї, яку почали систематично проводити з літа 1918 р.),
адже нормативне положення стосовно можливої конфіскації, як досить
ординарної речі, набуло свого оформлення тільки у тексті першої Радян
ської Конституції.


Национализация промышленности и организация социалистического производства в Петрограде, 1917—1920 гг.: док. и матер. / под ред. акад. А. В. Венедиктова;
Гос. архив Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинградской
области. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1958. С. 9.

Лор Э. Русский национализм и Российская империя: кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны / пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое
лит. обозрение, 2012. С. 76.
Секвестр предусматривал фактический переход бизнеса или всего имущества под
прямой контроль государственного учреждения (чаще всего — Департамента государ
ственных имуществ), органа местного самоуправления типа земства, городского самоуправления, общества Красного Креста или же частных лиц и других надежных предприятий. Секвестр отличался от полной конфискации только тем, что по закону он
не являлся бессрочной передачей прав собственности. Теоретически подвергшееся
секвестру имущество подлежало возврату первоначальному владельцу после окончания войны или после снятия секвестра.


Конституция РСФСР от 10 июля 1918 г. URL: http://cccp.narod.ru/work/book/
konst_1918.html (дата звернення: 11.09.2018 р.).
«Глава 16.
79. Финансовая политика Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в настоящий переходный момент диктатуры трудящихся способствует
основной цели экспроприации буржуазии и подготовления условий для всеобщего равенства граждан республики в области производства и распределения богатств. В этих
целях она ставит себе задачей предоставить в распоряжение органов Советской власти
все необходимые средства для удовлетворения местных и общегосударственных нужд
Советской Республики, не останавливаясь перед вторжением в право частной собственности».

Конституция РСФСР от 10 июля 1918 г. URL: http://cccp.narod.ru/work/book/
konst_1918.html (дата звернення: 11.09.2018 р.).
«Глава 2.
3. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление
эксплуататоров, установление социалистической организации общества и победы социализма во всех странах, III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов постановляет далее:
а) В осуществление социализации земли частная собственность на землю отменяется и весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передается трудящимся без всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования.
б) Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой
и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия объявляются национальным достоянием.
в) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог
и прочих средств производства и транспорта в собственность Советской рабоче-крестьянской Республики подтверждается советский закон о рабочем контроле и о Высшем
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Також серед перших були націоналізовані і державні банки, зокрема
Держбанк Росії (7.11.1917 р.), а 08 грудня 1917 р. були ліквідовані держав
ні земельні банки.
28 червня 1918 р. РНК РРФСР прийняла Декрет про націоналізацію
деяких підприємств різних галузей економіки країни, який відкрив шлях
до націоналізації більшої частини всіх підприємств тогочасної Росії. За
преамбулою цього Декрету йшлося про націоналізацію найбільших під
приємств в гірській, металургійній і металообробній, текстильній, електро
технічній, лісопильній і деревообробній, тютюновій, скляній і керамічній,
шкіряній, цементній та інших галузях промисловості, парових млинів, під
приємств за місцевим благоустроєм і підприємств у галузі залізничного
транспорту.
Управління націоналізованими підприємствами було передано підрозді
лам ВРНГ. На кожне націоналізоване підприємство призначався «комісар»
(представник державної влади) і два директори (технічний і адміністратив
ний). Адміністративний директор, названий пізніше «червоним» (як прави
ло, це був член партії більшовиків, зазвичай з колишніх робітників або май
стрів націоналізованого підприємства), взаємодіяв з заводським комітетом
контролю. Внаслідок дефіциту «інженерно-технічних кадрів пролетарського
походження» технічним директором нерідко призначався колишній інженер
(головний інженер) або керуючий підприємством. Якщо промислові під
приємства націоналізувалися поступово, то великі банки, які припинили
одночасно всі операції, одразу ж, з 27 грудня 1917 р., стали об’єктом дер
жавної націоналізації. У січні 1918 р. їхні фінансові заборгованості (всього
60 млрд руб., з них 16 млрд становив зовнішній борг) були анульовані.
Таким чином, застосовуючи всі можливі засоби і правові форми оборо
ту власності на свою користь, до 1 жовтня 1919 р. держава, в особі більшо

вицької влади, націоналізувала вже 2500 підприємств. У листопаді 1920 р.
був виданий декрет, що поширив націоналізацію на всі «підприємства з кіль
кістю робітників більше п’яти, що використовують механічний двигун»:
таких підприємств виявилося близько 37 тисяч.
Декілька слів варто сказати про політичні сили тодішньої Росії, які
по-різному представляли собі подальший розвиток як Росії в цілому, так
і долю її підприємств. Зокрема, слід нагадати про програми відповідних
політичних партій, які були представлені на Установчих зборах (5—6 січ
ня 1918 р.). Ці збори мали вирішити всі вкрай важливі на той час пи
тання щодо суспільно-політичних підвалин державного устрою та інших
важливих питань країни після ліквідації самодержавства. Цікавим є той
факт, що питання вирішення долі підприємств (їх націоналізації) було
представлено тільки у двох партій: більшовиків і лівих есерів, які мали
абсолютну меншість в Установчих зборах. Всі політичні партії того ча
су були об’єднані питанням вироблення варіанта суспільного устрою та
вирішення земельного питання на користь селян. Питання ж націона
лізації підприємств фігурувало виключно у програмних тезах більшо
виків як елемент необхідного усуспільнення всіх засобів виробництва
з метою досягнення комунізму (соціалізму) в майбутньому. Зокрема, у про
грамному документі партії більшовиків, який знайшов своє відображення
у Декларації ВЦВК (який повністю складався з більшовиків), п. 2 перед
бачав, що робітничий контроль і ВРНГ є лише першими кроками до пов
ного переходу фабрик, заводів, рудників, залізниць та інших засобів ви
робництва і транспорту у власність Радянської Робітничо-Селянської Рес
публіки.
На противагу цьому, найчисленіша фракція, представлена на Установ
чих зборах — есери (соціал-революціонери), посідали досить помірковану
і врівноважену позицію щодо майбутньої долі підприємств Росії. Сутність
останніх зводилась виключно до необхідності вирішення питання щодо
регулювання промисловості і заходів боротьби із безробіттям і продоволь

Совете Народного Хозяйства в целях обеспечения власти трудящихся над эксплуата
торами.
г) III Всероссийский съезд Советов рассматривает советский закон об аннулировании (уничтожении) займов, заключенных правительством царя, помещиков и буржуа
зии, как первый удар международному банковому, финансовому капиталу, выражая
уверенность, что Советская власть пойдет твердо по этому пути вплоть до полной победы международного рабочего восстания против ига капитала.
д) Подтверждается переход всех банков в собственность рабоче-крестьянского
государства как одно из условий освобождения трудящихся масс из-под ига капитала.
е) В целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства
вводится всеобщая трудовая повинность».

Национализация промышленности и организация социалистического производства в Петрограде, 1917—1920 гг: док. и матер. / под ред. акад. А. В. Венедиктова;
Гос. архив Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинградской
области. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1958. С. 12.
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Всероссийское учредительное собрание / Википедия — свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1% 80%D0%BE%
D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%
D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D0%B5#%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B (дата звернення: 10.09.2018 р.).

Всероссийское Учредительное собрание. Первый и единственный день его занятий (5—6 января 1918 г.). Перепечатка стенографического отчета, изданного по распоряжению Председателя Учредительного собрания. Одесса: Тип. С. О. Розенштрауса,
1918. С. 4.
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чою кризою. Ще одна численна фракція соціал-демократів бачила вирі
шення питання промислових підприємств у вжитті заходів згідно з загаль
ним виробленим планом щодо поновлення зруйнованої промисловості
і порушеного нормального співвідношення між промисловістю та земле
робством.
Абсолютно очевидно, що співвідношення політичних сил в Установ
чих зборах Росії у січні 1918 р., серед 800 членів яких більшовики мали
лише 175 і ліві есери 40 членів, зводило нанівець вирішення питання про
мисловості і підприємств у вищезазначений більшовицький радикальний
спосіб, за умови дотримання легітимності роботи самих Установчих зборів.
Адже партія-переможець — есери — набрала понад 40% голосів вибор
ців, або 370 мандатів, до яких слід додати всі інші голоси меншовиків, ка
детів, енесів і національних партій, які також не поділяли революційних
ідей. Отже, вирішення питання підприємств у спосіб їх націоналізації вида
вався вкрай нереалістичним і таким, що не знаходив підтримки у суспіль
стві та не відповідав загальним настроям населення постмонархічної Росії.
Проте більшовики врахували результати виборів у великих промисло
вих центрах Росії; у Петрограді за них віддали свої голоси 45,3% вибор
ців, а у Москві — 50,1%. Відповідно, партією більшовиків було прийнято
рішення на згортання роботи Установчих зборів. Демократичний розвиток
постмонархічної Росії, включаючи питання розвитку як підприємництва,
так і самих підприємств у їх класичному розумінні, було ліквідовано. 6 січ
ня 1918 р. більшовики назавжди заблокували роботу Установчих зборів.
Згодом сам факт доцільності скликання та існування Установчих зборів
був оголошений як такий, що не відповідає класовій дійсності тогочасно
го суспільного і політичного життя, по суті, вже більшовицької Росії. Вся
кий демократичний подальший розвиток підприємств і промисловості був
унеможливлений. Розвиток останніх перейшов на адміністративно-ко
мандні та ідеологічні рейки. По суті, шлях до масштабної націоналізації,
проголошений партією більшовиків, був відкритий до реалізації, думки
політичних опонентів вже не мали жодного значення.
Таким чином, очевидно, що першим етапом виникнення державних
підприємств у їх класичному вигляді в СРСР необхідно вважати саме про
ведену на підставі Декрету від 18 липня 1918 р. націоналізацію приватних
підприємств у Росії.

2.4. Період воєнного комунізму
і його вплив на діяльність та організацію
підприємств


Всероссийское Учредительное собрание. Первый и единственный день его занятий (5—6 января 1918 г.). Перепечатка стенографического отчета, изданного по распоряжению Председателя Учредительного собрания. Одесса: Тип. С. О. Розенштрауса,
1918. С. 48.

Там само. С. 46.

Вже перші підсумки роботи робітничого контролю на місцях змусили
більшовиків і особисто Леніна переглянути колишні установки на процес
здійснення контролю і керівництва підприємствами. Відсутність необхід
них знань і досвіду управління в основної маси робітників призвели до
дискредитації самої ідеї робітничого контролю на промислових підприєм
ствах, результатом проведення якого стали повсюдний розвал промисло
вого виробництва, хаос і плутанина на підприємствах. На початку весни
1918 р. в брошурі «Чергові завдання радянської влади» Ленін пропонує
різко змінити внутрішньополітичний курс і призупинити націоналізацію та
експропріацію, навести порядок на державних підприємствах, встановити
сувору дисципліну праці з опорою на матеріальні стимули. Ленінський
план передбачав збереження приватного капіталу, встановлення технічного
співробітництва з «крупною» буржуазією, використання радянською вла
дою знань і досвіду «буржуазних» фахівців. Вся сукупність пропонованих
заходів отримала назву «державного капіталізму» і будувалася на визнан
ні необхідності перехідного етапу до соціалізму, заснованого на змішаному
економічному порядку.
Однак ленінським планам не судилося збутися. Складні економічні та
політичні умови, пов’язані з господарською розрухою і початком грома
дянської війни, змусилли змінити економічний курс уряду, що супроводжу
вався переходом до широкої націоналізації і концентрації ресурсів у руках
держави. Тим самим відкривався новий етап у розвитку більшовицької
революції, який отримав назву «воєнного комунізму». Проведена в цей
період економічна політика мала низку специфічних рис, які зробили істот
ний вплив на подальший розвиток радянського суспільства і всієї системи
управління.
Важливо звернути увагу на таку обставину. Довгий час панувала дум
ка, згідно з якою політика «воєнного комунізму» (включаючи і питан
ня розвитку підприємств) була вимушеним заходом, породженим умо
вами громадянської війни. Однак ціла низка фактів свідчить якраз про
протилежне. Самі більшовики не заперечували, що проведена ними в
перші роки радянської влади економічна політика, крім іншого, перед
бачала можливість запровадження соціалізму в Росії зверху. «Воєнний
комунізм, — писав один з провідних теоретиків більшовизму Н. В. Буха
рін, — мислився нами не як «воєнний», тобто придатний тільки для певно
го щабля в розвитку громадянської війни, а як універсальна, всеохоплю
юча і, так сказати, нормальна форма економічної політики пролетаріату,
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що переміг». На практиці це виявилося в тотальному усуспільнені засобів
виробництва, повсюдного скасування всіх видів приватної власності.
Нічим іншим, як тільки прагненням «ввести соціалізм зверху», пояс
нювалася і фактична відмова більшовиків від ними ж проголошеного,
в якості одного з перших законодавчих актів радянської влади, Декрету
про землю. В основу цього Декрету було покладено есерівський проект,
вироблений на основі 242 селянських наказів, що передбачав поряд зі зрів
няльним розподілом землі існування різних форм землекористування (по
двірну, хуторську, общинну, артільну та ін.). Проте вже в квітні 1919 р. був
прийнятий Декрет ВЦВК про соціалістичний землеустрій і шляхи перехо
ду до соціалістичного землеробства, що став згодом, як слушно вважають
дослідники, юридичною основою сталінської «суцільної колективізації».
Оголосивши основною формою землекористування «великі радянські гос
подарства, комуни, громадську обробку землі», а індивідуальне селянське
господарство — «минущим і що доживає», декрет стверджував ідеологію
і психологію швидкого стрибка до комунізму, знаходив дедалі більше при
хильників у рядах партійних функціонерів.
Успіхи в громадянській війні, які у багатьох більшовиків асоціювалися
з успіхами реалізації політики «воєнного комунізму» з її жорсткою центра
лізацією, ще більше посилювали ілюзії про можливість введення соціаліз
му зверху. Характерно, що навіть наприкінці 1920 р., коли громадянська
війна була фактично вже закінчена, за кілька місяців до введення НЕПу ця
лінія продовжувала залишатися вирішальною. Слід ще раз нагадати, що
саме в цей час — 29 листопада 1920 р. був опублікований Декрет радян
ського уряду про націоналізацію підприємств промисловості, які мають
5—10 найманих робітників. Фактично курс на посилення ролі державних
підприємств тільки посилювався і зміцнювався.
Складні умови, в яких відбувалося становлення нової радянської дер
жавності, не могли не вплинути на характер і особливості розвитку дер
жавного управління в Радянській республіці. Громадянська війна, що три
вала майже три роки, і наступний після її закінчення перехід до НЕПу
супроводжувалися великомасштабними перебудовами системи централь
них і місцевих органів влади. Дослідники відзначають наявність в цей
період двох різноспрямованих векторів державної політики: централізації
Бухарин Н. И. О новой экономической политике и наших задачах. Доклад на
собрании актива Московской организации 17 апреля 1925 г. URL: http://www.magister.
msk.ru/library/politica/buharin/buhan008.htm (дата звернення: 14.09.2018 р.).

Постановление ВСНХ РСФСР от 29 ноября 1920 г. «О национализации предприятий (положение)» / Библиотека нормативно-правовых актов СССР. URL: http://
www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_785.htm (дата звернення: 14.09.2018 р.).

(1918—1919 рр.) та децентралізації (1920—1925 рр.) влади. Централізація
влади здійснювалася в рамках утвердженої в роки громадянської війни
воєнно-комуністичної моделі управління і була наслідком реалізації біль
шовицької доктрини усуспільнення власності і управління державою як
«єдиною фабрикою». У свою чергу, децентралізація влади і управління
була продиктована спричиненою політикою «воєнного комунізму», госпо
дарською розрухою і плутаниною в системі управління, так само як і но
вими завданнями, які постали перед центральним урядом в умовах пере
ходу від війни до миру. І в тому, і в іншому випадку перебудова системи
управління здійснювалася в умовах однопартійної системи, яка встанови
лася з літа 1918 р., після того, як партія лівих есерів підняла заколот проти
влади. Рішенням V Всеросійського з’їзду рад ця партія була виключена зі
складу рад усіх рівнів.
Централізація державного апарату, проведена в роки громадянської
війни в рамках військово-комуністичної командно-адміністративної моделі
управління підприємствами, знайшла своє вираження у подальшому поси
ленні органів виконавчої влади як в центрі, так і особливо на місцях. Тут
більшовики, по суті, повторили те, що було здійснено у свій час Олександ
ром III, в його прагненні підпорядкувати місцеве самоврядування бюро
кратичним засадам. Різниця була в тому, що уряд Олександра III у своїй
боротьбі з громадськими починаннями все ж не заходив так далеко: міська
управа не могла підмінити собою міську думу. У радянській системі ви
конкоми і навіть їх президії нерідко підіймалися над радами, замінюючи
собою їх з’їзди. Встановлення принципу «подвійного підпорядкування»
(обов’язковість відділів виконкомів підкорятися не тільки виконкомам, а й
виконувати приписи вищої влади) ще більшою мірою бюрократизувало
виконавчий апарат рад. Слід зазначити, що більшовики пішли тим шляхом,
яким мала піти абсолютистська централізована влада, перетворюючи орга
ни місцевої влади на бюрократичні за своїми функціями і за своїм складом
установи. У царській Росії виборність управ не усувала їх бюрократизації,
їх перетворення в колегії виборних чиновників, так само і в радянській си
стемі виборність виконкомів не могла усунути їх перетворення на такі самі
колегії радянських професійних бюрократів.
Умови громадянської війни змушували більшовиків вживати заходи,
спрямовані на посилення ролі органів, що виникли в ході революції, над
звичайних органів влади і управлінь, особливістю яких є єдність військо
вої, політичної та господарської діяльності. До числа таких органів від
носилася, насамперед, Всеросійська надзвичайна комісія з боротьби з
контрреволюцією і саботажем (ВНК) (в оригіналі — ВЧК), створена при
Раднаркомі 15 грудня 1917 р., і Революційна військова рада Республіки
(Реввійськрада, РВРР), заснована постановою ВЦВК від 2 вересня 1918 р.
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для керівництва формуваннями Червоної армії і флоту, їх бойовими діями
та забезпеченням обороноздатності країни (головою РВРР був призна
чений Л. Д. Троцький). Особливе місце в системі надзвичайних органів
управління посідала створена у листопаді 1918 р. під головуванням Леніна
Рада робітничої і селянської оборони, яка в умовах війни була верховним
органом управління Республікою, координувала роботу як військових, так
і цивільних відомств, всіх галузей народного господарства. До складу Ради
робітничої і селянської оборони входили представники ВЦВК, РВРР, нар
коматів продовольства, шляхів сполучення та інші.
Величезна роль у системі управління нової влади продовжувала на
лежати ВНК (ВЧК), в апараті якої існували транспортний, військовий,
організаційний, інформаційний та інші відділи. За рекомендацією ВНК
в губерніях і повітах були створені місцеві надзвичайні комісії по бороть
бі з контрреволюцією, статус яких був закріплений затвердженим ВЦВК
спеціальним «Положенням про Всеросійські і місцеві надзвичайні комі
сії» (жовтень 1918 р.). Згідно з «Положенням» члени ВНК призначалися
Раднаркомом, а члени місцевих НК (ЧК) — відповідними виконкомами
губернських і повітових Рад. ВНК і її органи були наділені надзвичай
ними повноваженнями і працювали в тісній співпраці з НКВС і наркома
том юстиції.
На місцях масовими надзвичайними органами радянської влади були
революційні комітети (ревкоми), які створювалися партійними, радянськи
ми і військовими властями для більш оперативного забезпечення потреб
армії, відновлення зруйнованого господарства і системи управління у звіль
нених районах. За деякими даними в 1918—1921 рр. у Росії нараховува
лось понад 30 ревкомів від республіканського до сільського рівня. Після
закінчення громадянської війни вони були скасовані, а їх функції передано
радам. У сільській місцевості такими надзвичайними органами були зга
дувані нами раніше комітети бідноти, утворені за рішенням уряду і ВЦВК
у червні 1918 р., незважаючи на активну протидію лівих есерів.
Згідно з офіційною версією комнезами створювалися для надання до
помоги найбіднішому селянству. Насправді розрахунок був зроблений на
села, на протиставлення сільської бідноти всім іншим селянам. Таким спо
собом більшовики сподівалися не лише вирішити продовольчу проблему
і збільшити поставки хліба селом, а й створити міцнішу опору правлячої
партії в середовищі багатомільйонного російського селянства, гуртуючи
бідняків (сільський пролетаріат) на противагу заможної їх частини. Однак
влада прорахувалася. Створення комбідів до межі загострило становище
в селі, викликало серію селянських повстань проти більшовиків. Крім
того, діяльність комнезамів не обмежувалася експропріацією «сільської
буржуазії», вилученням хліба та сільськогосподарських знарядь у куркулів

і розподілом їх серед бідноти. Комнезами втручалися у справи місцевої
влади аж до розпуску і переобрання місцевих рад, які перебували під впли
вом заможних селян, що призводило до порушення єдності і безладу в міс
цевому управлінні: до влади місцевих партійних комітетів і рад додавалася
ще й влада комнезамів. Ситуація, що склалася, змусила центральний уряд
прийняти рішення про розпуск комнезамів та їх злиття з радами. Рішення
було прийнято VI Надзвичайним всеросійським з’їздом рад, який відбувся
в грудні 1918 р.
Реалізація військово-комуністичної моделі управління вимагала ство
рення системи централізованих господарських органів, відомої у той час
під назвою «система главкізму». Головні комітети (розподілу або центри),
що створювалися при ВРНГ, зосереджували у своїх руках управління
тими чи іншими галузями промисловості, відали їх фінансуванням, мате
ріально-технічним постачанням, так само як і розподілом виготовленої
продукції. Главки поділялися на «продуктові» за видами продуктів, що
вироблялися (Главуголь — губвуголь, Главтабак — губтабак тощо), і «га
лузеві» (Главтранс — губтранс (транспорт)), Комгосор — губгосор (Комі
тету державних споруд) тощо). За підрахунками дослідників, усього діяло
близько 46 видів місцевих управлінських органів центру — главків, від
ділів, комітетів і комісій. Вони, в свою чергу, мали власні нижчестоящі
органи.
В цілому система «главкізму» означала припинення економічних, то
варно-грошових відносин і перехід до виключно адміністративних мето
дів управління: підприємства безкоштовно отримували від держави все
необхідне для виробництва і так само безкоштовно здавали вироблену про
дукцію.
Ситуація почала змінюватися лише наприкінці громадянської війни,
коли влада на практиці переконалася у неможливості відновлення зруй
нованого війною господарства і піднесення національної економіки на
тих організаційних засадах, які використовувалися в період воєнного ко
мунізму. Підприємства повсякчасно були збитковими і не забезпечували
виробництво відповідної продукції у тих обсягах, які були необхідні для
певної сфери економіки і народного господарства. Перехід до НЕПу, ого
лошений на X з’їзді РКП(б) в березні 1921 р., означав відмову правлячої
партії від червоногвардійської атаки на капітал і супроводжувався частко
вим відродженням ринкових відносин, денаціоналізацією середньої і дріб
ної промисловості (у велику промисловість приватний капітал не допускав
ся) і децентралізацією державного управління. Проте деякі нововедення,
які є принциповими для розуміння ролі і значення підприємств у соціаліс
тичній (комуністичній) економічній системі, були започатковані до НЕПу,
а тому потребують окремого розгляду і аналізу.
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2.5. Аналіз категорії «план»
та категорії «єдність господарського плану
для підприємств»
Цікавим з точки зору розуміння значення і розвитку підприємств в
СРСР і їх значення у соціалістичному (комуністичному) суспільстві вида
ється аналіз Резолюції ІХ з’їзду РКП (б) від 5 квітня 1920 р. «Про чергові
завдання господарського будівництва». Цей документ значну увагу привер
нув саме до роз’яснення сутності і змісту категорій «план» і «господар
ський план», питання необхідності єдності цих понять і господарського
життя в СРСР.
Наріжним каменем вищезазначеного документа є поняття «план», як
розроблений і доведений зверху до мас норматив щодо вихідних завдань і
цілей, які мають реалізовуватися у соціалістичному суспільстві, що будува
лося у тогочасній Радянській Росії. Задля загального розуміння систематики
цього плану і головних ідей, які мали пожвавити господарське життя краї
ни (іншими словами, замінити стимули ринкового середовища) і на які
робився акцент, в плані виділялися ключові фактори, які необхідно було
розвивати. Зазначений план містив такі ключові розділи розвитку господар
ського життя країни, структурними елементами якого були і підприємства.
1. Категорія «трудового підйому», в межах якого планувалось про
водити відповідні заходи з популяризації науково-технічних знань, як то
електрифікація, професійна освіта, видання відповідних підручників і по
сібників для підвищення рівня технічної світи. Окремо виділялось питання
наукової організації виробничих процесів у промисловості і на підприєм
ствах, інститути винахідництва і наукового пошуку ставилися у пріоритет
ні напрями.
2. Власне категорія — «єдність господарського плану». Цій катего
рії відводилось одне з ключових завдань у розвитку економічного життя
країни. Сутність єдності господарського плану зводилась до неухильного
виконання єдиного господарського плану, який був розрахований на най
ближчу історичну епоху. Єдність цього плану передбачала реалізацію низ
ки завдань, пов’язаних між собою і взаємозалежних. Зокрема, передба
чалось розроблення плану електрифікації всієї країни і електрифікації про
мисловості як складової цього плану.
3. Категорія щодо «мобілізації кваліфікованих працівників». Від
чуваючи майже критичний брак кваліфікованих кадрів, більшовики вирі

шили, знову ж примусовими методами, повернути останніх на робочі міс
ця. Сутність цього тезису зводилась до того, що кваліфікований робітник
міг бути відсутній за місцем своєї роботи лише за погодженням з місцеви
ми органами влади.
4. Категорія «масова мобілізація з трудової повинності (обов’яз
ку)». Ідея полягала у створенні опорних умов із залучення значних мас
населення для виконання певного завдання. Ставилося завдання про ство
рення фактично регулярних трудових армій, за зразком Червоної армії.
5. Категорія «трудові змагання». Трудові змагання вводилися з метою
замінити «капіталістичну конкуренцію» і знайти інший спосіб заохочення
до більш високих показників роботи як окремого працівника, так і підпри
ємств (трестів) у цілому. Стаханівський рух, який виник у 30-х роках, був
безпосереднім втіленням у життя цієї тези.
6. Категорія «від централізму трестів до соціалістичного центра
лізму». Ідея зазначеної тези полягала в тому, щоб уникнути надмірної цент
ралізованості відносин у межах одного тресту і поширити економічні від
носини між підприємствами різних галузей виробництва, зокрема і у питан
нях доступу і отримання виробничих ресурсів.
7. Категорія «партійного контролю». Обласні господарські органи,
виходячи з масштабів країни і наявності певних особливостей відповідних
областей, для забезпечення виконання єдиного господарського плану в ме
жах країни вирішили створити на базі партійних органів відповідні осеред
ки, які б контролювали та координували виконання завдань відповідного
плану на місцях.
8. Категорія «вироблення форм соціалістичного централізму» по
лягала в тому, що заміна економічних чинників господарського життя на
адміністративно-партійні засади вимагала повсякчасного контролю і облі
ку (оскільки інші чинники добровільного виконання і зацікавленості були
відсутні). Відповідно, за кілька років було породжено таку кількість орга
нів з обліку, контролю, нагляду і координації, що це призвело до серйозних
перебоїв у вирішенні тих чи інших організаційних і виробничих питань.
За допомогою соціалістичного централізму планувалось прибрати зайві
дублюючі функції при отриманні певної сировини, при цьому не звертаю
чись до центральних органів виконавчої влади більшовиків.
9. Категорія «єдиноначальства» зводилась до того, що організація
управління промисловістю де-факто означала цілковитий перехід (точніше,
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повернення) до засад єдиноначальства, на відміну від колегіальності, яка
має місце на першому етапі експериментів більшовиків з промисловістю
і підприємствами. В результаті було вирішено, що «колегіальність, яка є у
процесі обговорення, має, безумовно, поступитися місцем єдиноначаль
ству (одноособистості) в процесі виконання».
10. Категорія «залучення мас до управління промисловістю». Про
довжуючи практику залучення робітників до управління промисловими
об’єктами, було ще раз наголошено на такій необхідності відповідних за
ходів для виховання досвідчених адміністраторів.
11. Категорія «обліку фахівців» та спеціалістів у промисловості.
Вкотре акцентуючи увагу на катастрофічному браку фахівців у різних га
лузях промисловості, було прийнято рішення стосовно необхідності взяття
на облік усіх фахівців та їх широкого використання у справі організації
виробництва. Підкреслювалось неправильне трактування класового похо
дження і освіти певних фахівців як перепони до вступу до профсоюзу.
12. Категорія «главполітшлях (главполитпуть)». Винесення питан
ня на рівень резолюції з’їзду було знову ж викликано скрутним станови
щем у транспортній сфері і намаганням посилити адміністративно-пар
тійний контроль, за допомогою одного із главків, який відповідав за транс
портне сполучення.
13. Категорія «продовольства». Продовольчі завдання формулювали
ся як два підзавдання, а саме, заготівля і формування продовольчого фону
і розподіл останнього у якості продовольчих баз у районах, де сконцентро
вана промисловість.
14. Категорія «воєнізації промисловості». Було введено термін «тру
дові армії», вважалося, що використання регулярних підрозділів Червоної
армії для виконання виробничих завдань має на меті практично-господар
ське і соціалістично-виховне значення.
В Україні спільною постановою Ради народних комісарів РРФСР та
Всеукраїнського революційного комітету від 21 січня 1920 р. трудові армії
були сформовані з частин Південно-Західного фронту, вони працювали в
основному на відбудові Донбасу: залізничного транспорту, промислових

закладів та видобутку вугілля, заготівлі харчів тощо, але були зобов’язані
зберегти свою боєздатність. Через наступ армії Врангеля з Криму і поляків
з заходу більша частина трудових армій повернулася на фронти воєнних
дій. У березні 1921 р. трудові армії були підпорядковані Раді праці, які
в кінці того самого року були ліквідовані.
15. Категорія «трудове дезертирство» була пов’язана з тим, що ро
бітники досить часто, шукаючи кращої долі і умов праці, полишали свої
підприємства. Задля боротьби з цим явищем було запропоновано публіку
вати дезертирські списки таких робітників, створювати з останніх штрафні
робочі команди і, як крайній захід, поміщати таких робітників у концентра
ційні табори.
16. Категорія «суботників». Презюмувалось, що роль суботників у
повсякденному житті працівників — незначна і тому може бути значно
розширена сфера і частота їх застосування як форма використання праці
робітників на безоплатній основі.
17. Категорія «ремонт паровозів і будівництво нових». Зазначена
категорія пов’язана, знову таки, з ситуацією на транспорті і значним бра
ком рухомого і паровозного складу.
18. Категорія «зразкове підприємство». Ці підприємства мали забез
печуватись додатковими фондами: робітниками, ресурсами, паливом, си
ровиною, адміністраторами. Політично ці зразкові підприємства напряму
підпорядковувались ЦК РКП. Відповідні звіти про діяльність таких під
приємств періодично мали висвітлюватись у пресі. Іншими словами, «для
ока» більшовики створювали підприємства поза правилами навіть соціа
лістичної конкуренції. Йдеться про «Потьомкінські підприємства».
19. Категорія «пропаганда і агітація». Паперова і типографська спра
ва виводилась у низку невідкладних заходів з розвитку господарства, бу
дівництва у країні Рад, оскільки «запорукою успіху радянської республіки
в усіх сферах, в тому числі і господарській, є систематична агітація, в якій
преса має відігравати керівну роль».
20. Категорія «Перше травня». Пролетарське свято 1 травня, яке при
падало у 1920 р. на суботу, було вирішено перетворити на «грандіозний
Всеросійський суботник».
Абсолютна більшість зазначених тез не містить економічного підґрун
тя і не спирається на закони економічного життя, а містить певний політи
ко-ідеологічний та репресивний зміст, який не має безпосереднього від


Трудові́ а́рмії — з’єднання Червоної Армії, які після закінчення громадянської
війни у 1920—1922 рр. частково використовувалися на роботах при відбудові промис
ловості.
Одна з форм примусового залучення робочої сили в промисловість та на транспорт у період «воєнного комунізму» створювалась шляхом реорганізації окремих військових підрозділів, в основному використовувалися в таких галузях народного господарства як транспорт (залізничні війська), видобуток вугілля, лісозаготівля, будівельні
роботи. Деякі форми трудових армій зберігалися протягом усього радянського часу
(будівельні війська, залізничні).
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ношення до реалій економічного життя. По суті, вони є гаслами комуніс
тичної ідеології і більшовиків того часу. За допомогою гасел планувалося
підвищити показники благополуччя населення та економічного життя краї
ни, іншими словами — за допомогою морально-вольових і адміністратив
но-партійних засад.
За великим рахунком, якщо проаналізувати всі наступні партійні доку
менти різноманітних нарад та з’їдів ВКП(б), КПСС, загальна структура
моделі пожвавлення, розвитку і підтримання економічного життя СРСР
(УРСР) не змінювалась, роль і значення підприємств (державних підпри
ємств) суттєво також не змінювались протягом майже 70 років. Так трива
ло аж до 1986 року, до початку перебудови і переосмислення базових кому
ністичних цінностей — власності і засобів виробництва.
Єдиний етап, коли підприємствам намагалися повернути їх первинні
функції і роль в економічному житті суспільства, був період НЕПу, який
заслуговує на більш серйозний аналіз.

організаціям (кооперативам, артілям тощо), а також приватним особам зда
вали невеликі та середні підприємства, які виробляли переважно споживчі
товари. Орендодавцями були ВРНГ та її місцеві органи (районні та губерн
ські). В Україні в 1921 р. в оренду здали 5200 таких підприємств, тобто
майже половину фонду. Орендна плата збільшила матеріально-фінансові
ресурси держави, проте в 1924—1925 рр. здавання державних підприємств
в оренду почали обмежувати, а в 1928 р. — взагалі припинили.
Процес роздержавлення та запровадження госпрозрахунку потребував
гнучкішої форми управління, тому замість надцентралізованих главків, що
гальмували НЕП, створили трести, які стали головними ланками управлін
ня державною промисловістю. Перші трести в Україні організували восе
ни 1921 р. («Тютюнтрест», «Маслотрест», «Цукротрест», «Південьсталь»
та інші). Усього в республіці сформували 21 республіканський і 54 губерн
ські трести. Вони об’єднували 304 підприємства та мали господарську са
мостійність. Проте госпрозрахунок на підприємствах, які входили до скла
ду трестів, фактично не розширювався, що гальмувало розвиток ринкових
відносин.
Пізніше виникла нова форма організації виробництва — синдикати.
Вони виконували функції торговельно-розподільчого апарату трестів із
реалізації продукції та постачання підприємств сировиною. Поступово
синдикати з торгових трансформувались у регулювальні, а почасти — в
управлінські організації, замінивши главки. ВРНГ України не керувала під
приємствами, а регулювала і планувала господарську діяльність трестів і
синдикатів. Як уже зазначалось, з метою забезпечення взаємодії планових
і ринкових засад у лютому 1921 р. було створено Держплан РРФСР (через
7 місяців — Держплан України), а на місцях — відомчі та територіальні
планові комісії. Керувалися тим, що ринок потрібно організовувати і науко
во передбачати, тобто впливати на нього шляхом планування.
Водночас значна частина промисловості, уся зовнішня торгівля за
лишалися в руках держави. Державні промислові підприємства (трести)
і державна торгівля (синдикати) також отримали більшу господарську
самостійність, будуючи свою діяльність на нових засадах госпрозрахунку
і самоокупності. Запровадивши НЕП, більшовики спробували вирішити
завдання збереження політичної влади в центрі при одночасній децентралі
зації господарського управління та надання самостійності місцевим орга
нам влади.
З введенням НЕПу починається процес демократизації суспільного
життя. Скасовуються надзвичайні органи влади і управління, зміцнюється

2.6. НЕП і підприємства
Період воєнного комунізму за два роки майже цілком виснажив еконо
міку країни, показники промисловості були катастрофічними. Останньою
краплею стало повстання матросів у Кронштадті, після чого більшовики
прийняли рішення про зміну економічного курсу і перехід до нової еконо
мічної політики (НЕПу).
Була скасована продрозкладка, вводилася свобода торгівлі. Відтягнув
ши основні сили на «командні висоти в економіці», влада проголошувала
встановлення на основі введеної свободи торгівлі нормальні відносини
з селянством. Одночасно був скасований декрет щодо тотальної націона
лізації промисловості. Згідно з новим положенням всі дрібні і частина
середніх підприємств передавалися в приватні руки. Допускалася оренда
великих і малих промислових підприємств, а також створення концесій
із залученням іноземного капіталу, змішаних акціонерних товариств і спіль
них підприємств.
Так, НЕП зумовила суттєві зміни і в промисловості, залишаючи у своїй
власності «командні висоти», землю та вирішальні галузі господарства (ве
лику промисловість, банки, транспорт, зовнішню торгівлю). Держава поча
ла застосовувати нову форму господарських відносин — оренду. В оренду

Декрет СНК РСФСР от 17 мая 1921 г. «Об отмене, приостановке и пересмотре
некоторых постановлений о мелкой и кустарной промышленности и кустарной сельско
хозяйственной кооперации». URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_947.htm (дата звер
нення: 25.10.2018 р.).
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законність і правопорядок, що знайшло своє вираження спочатку в скоро
ченні компетенцій та кола дій ВНК (ВЧК) і її органів, а потім і в її реорга
нізації. 6 лютого 1922 р. ВНК (ВЧК) була остаточно скасована, а замість
неї було створено Головне політичне управління Наркомату внутрішніх
справ (ГПУ). Одночасно було підвищено роль Робітничо-селянської інспек
ції (РСІ, Рабкрін), створеної в 1920 р. як основного органу державного
контролю Радянської Республіки. Надзвичайне законодавство часів грома
дянської війни поступово замінювалося цивільним законодавством, ство
ренням законодавчих кодексів у різних галузях права, що сприяло форму
ванню єдиного правового простору державного управління. Була проведе
на судова реформа, створена прокуратура УРСР як вищий орган правового
нагляду. На новий більш демократичний рівень ставилися взаємовідноси
ни центральних і місцевих органів управління.
Але ще раніше, в кінці 1919 р., занепад виробництва та неефектив
ність централізованого управління змусили більшовиків зайнятися пробле
мою децентралізації влади і організацією господарського самоврядування
на місцях. Ця проблема тільки останнім часом привернула увагу дослід
ників. Саме тоді у структурі місцевих рад, як зазначається у новітніх дослі
дженнях, починають формуватися спеціальні відділи комунального госпо
дарства — відкомгоспи («откомхозы»), яким передавалися повноваження
главків ВРНГ і частково — галузевих наркоматів, а разом з повноваженнями
передавалося і майно. Передача повноважень та майна здійснювалася по
етапно, спочатку губернському і повітовому, потім — міському і волосно
му рівням. В ході перетворень вже в 1920 р. на місцевий рівень передані
питання землеустрою та благоустрою, житлової справи, здійснена дему
ніципалізація житла (запровадження приватної власності на житло). З вве
денням НЕПу ця робота була продовжена. У 1921 р. у відання місцевих
органів влади передавалася місцева промисловість, у тому числі на правах
«місцевого управління» за договорами з ВРНГ. У 1922 р. були муніципа
лізовані водопровід, місцевий транспорт, пожежна і дорожня справи, міс
цевій владі передавалося право встановлювати і стягувати орендну плату
з міських земель і встановлювати розмір оплати послуг, що надавалися му
ніципальними підприємствами. У 1923 р. місцеві влади отримали право
введення диференційної ренти в містах, організації комунальних банків
та фондів.
Створення спеціальних відділів комунального господарства і децентра
лізація господарського управління відбувалися під гаслом «боротьби проти
главкізму» і, на думку фахівців, мали прогресивне значення.
Оцінюючи результати діяльності главкомів (про які йшлося вище у роз
різі історії підприємств під час періоду воєнного комунізму), радянська
влада мала визнати неефективність побудови системи функціонування під

приємств в СРСР виключно за адміністративно-командним принципом.
Економічні показники проведеної економічної політики були вкрай мало
ефективними, внаслідок чого навіть з’явився спеціальний термін «глав
кізм» як позначення економічної політики, заснованої на адміністративних
засадах зі значним «перекосом» до адміністрування.
Основна ідея реорганізації системи управління і функціонування під
приємств в СРСР, внаслідок запровадження трестів, — ідея запровадження
і заміни госпрозрахунку в основі діяльності підприємств на комерційний
розрахунок. Слід нагадати, що госпрозрахунок в СРСР означав продаж
продукції і надання послуг за встановленими владою тарифами, а комер
ційний розрахунок передбачав необхідність отримання прибутку за наслід
ками власної діяльності, задля чого передбачалась певна свобода у форму
ванні продажної і закупівельної цін. Як зазначали радянські автори, «вста
новлення цін на підприємствах комерційного типу не є абсолютно вільним
і відбувається під уважним наглядом регуляторних органів, які не позбав
лені можливості застосовувати примусові ціни. А втім, наше законодав
ство досить послідовно розрізняє обидва типи, і з цією відмінністю необ
хідно рахуватися, обговорюючи питання організації радянської промис
ловості».
Тож відповідний Декрет ВЦВК і РНК «Про державні промислові під
приємства, що діють на засадах комерційного розрахунку (трести)», був
прийнятий 10 квітня 1923 року. Відповідно до ст. 1 зазначеного Декрету
державними трестами визнавались державні промислові підприємства,
яким держава надавала самостійність у проведенні своїх операцій, згідно
із затвердженими для кожного з них статуту, і які функціонують на засадах
комерційного розрахунку з метою отримання прибутку.
Варто підкреслити, що за два роки до цього Декрету у спільній по
станові РНК і РПО «Про відновлення великої промисловості» йшлося
саме про госпрозрахунок у діяльності підприємств. Така досить різка зміна
у підходах до організації промисловості у країні мала своїм підґрунтям
і факт дедалі більшого запровадження (відновлення) саме грошових відно
син у суспільному житті, на відміну від операцій обміну матеріальними
благами.
Зокрема, відповідно до ст. 1 Декрету «Про державні промислові трес
ти» від 10 квітня 1923 р. державними трестами визнавалися державні про
мислові підприємства, яким держава надавала самостійність у виробницт
ві своїх операцій, відповідно до затвердженого для кожного з них статуту,
Законодательство о трестах и синдикатах. Редакция, вводные очерки, коммен
тарии А. М. Гинзбурга. Ленинград, 1926. ВСНХ — Центральное управление печати
СССР. 3-е изд., расширенное и перераб. С. 7.
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що діяли на засадах комерційного розрахунку з метою отримання прибутку.
Як слушно зазначає О. Є. Блажівська, державним підприємством — трес
том визнавалася не окрема виробнича одиниця (завод, фабрика тощо),
а об’єднання ряду виробничих одиниць (ст. 3 Декрету). Трест володів,
користувався і розпоряджався наданим йому державним майном, а також
здійснював свої операції відповідно до цивільного законодавства (ст. 6
Декрету). Реалізація продукції здійснювалася за договірними цінами (ст. 48
Декрету). Державна скарбниця за борги тресту відповідальності не несла,
а трест відповідав за зобов’язаннями в межах майна, що перебувало в його
розпорядженні (ст. 1 Декрету). На майно тресту, що належало до оборотно
го капіталу, стягнення накладалися в тому самому порядку, як і на майно
приватних.
Навіть первинний аналіз зазначеного Декрету надає всі підстави гово
рити про лише часткове повернення підприємствам притаманних їм функ
цій у класичному підприємницькому обороті, а точніше, про надання таких
ознак саме об’єднанню підприємств. Підприємство як відокремлена струк
тура і одиниця цивільного (комерційного) обороту знову була залишена
поза увагою, адже всенародна власність (націоналізована власність) не по
требувала, на думку більшовиків того часу, певної персоніфікації через
персоніфікованого суб’єкта — учасника цивільного обороту («державного
обороту», за висловом більшовиків), основним завданням було налаго
дження ефективного управління засобами виробництва і ресурсами.
Як зазначав І. Б. Новицький, висновок про визнання виробничих під
приємств, в тому числі трестів, самостійними юридичними особами випли
вав з аналізу низки партійних директив, зокрема з Постанови ЦК ВКП (б)
від 5 грудня 1929 р. «Про реорганізацію управління промисловістю», однак
такого висновку в жодному законодавчому акті прямо не було зроблено,
хоча фактично за підприємствами визнавалася правосуб’єктність. Зокрема,
як вже зазначалось, відповідно до ст. 1 Декрету «Про державні промислові
трести» від 10 квітня 1923 р. державними трестами визнавалися держав
ні промислові підприємства, яким держава надавала самостійність у ви
робництві своїх операцій, відповідно до затвердженого для кожного з них
статуту, що діяли на засадах комерційного розрахунку з метою отримання
прибутку. Таким чином, вперше на законодавчому рівні було зроблено спро
бу визначити правовий статус державного підприємства як юридичної осо
би у вигляді державного промислового тресту, якому було надано мож

ливість займатися господарською діяльністю з метою отримання прибутку,
що деяким авторам дало підставу визнати трест комерційною організа
цією. Такою організаційно-правовою формою юридичної особи наділя
лася будь-яка господарська діяльність, пов’язана з виробництвом і розпо
ділом товарів, наданням послуг. Якщо підвести поняття тресту до сучасних
ознак юридичної особи, то можна відзначити певну схожість, хоча і з при
сутністю, для більшості видів юридичних осіб, суттєвої відмінності: трест
не був власником майна, що закріплювалося за ним, а також він міг склада
тись з різних цілісних майнових комплексів та окремих юридичних осіб.
Стаття 19 ЦК РРФСР 1922 р. була присвячена державним підприємствам
та їх об’єднанням, переведеним на госпрозрахунок. Проте про державні
органи і змішані підприємства в кодексі немає жодної інформації. У зв’яз
ку з цією неповнотою законодавчого акта відразу ж після прийняття ЦК
РРФСР 1922 р. виникла необхідність видання нормативно-правових актів,
які уточнювали суть недосконалих статей тогочасного ЦК РРФСР.
Визнання трестів саме різновидом комерційних організацій має право
на існування, проте останній базується переважно на фрагментарному ана
лізі Декрету, і такий висновок випадає з цілісного сприйняття цього норма
тивного акта саме як регуляторного документа щодо державних підпри
ємств, де отримання прибутку згадується у визначенні ДП, проте не має
реального відношення до того часу і обставин. Зокрема, наведені нижче
обставини дають можливість у цьому переконатися.
Так, перехід від «главкізму» (суто адміністративного регулювання
підприємствами за принципом розподілу продукції) до системи трестів
(трестування) супроводжувався цілою низкою обставин, які заслуговують
на окрему увагу, оскільки розкривають специфічні характеристики діяль
ності підприємств трестів і в кінцевому результаті впливають на долю са
мих трестів.
— Фактично главкоми були взяті за приклад організації системи ви
робництва цих самих підприємств, штучно відокремлюючи самі підпри
ємства від двох ключових позицій — закупівлі сировини і збуту готової
продукції. Обґрунтовуючи переваги такої системи, сучасники того періо
ду писали про те, що «сутність нашої трестової системи полягає в тому,
що зв’язок між виробничою одиницею і ринком здійснюється через трест.
Однорідні або близькі один одному виробничі одиниці фігурують на ринку

Блажівська О. Є. Цивільно-правовий статус юридичних осіб за Цивільним кодексом УРСР 1922 р. // Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: «Право». Вип. 24. Т. 2. Ужгород: Вид. дім «Гельветика», 2014. С. 23.
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як одне ціле». Тогочасні автори вважали це серйозною перевагою, навіть
не аналізуючи проблему необхідності подолання факту відсутності конку
ренції і заміни її іншим природним явищем.
— Декрет вперше порушив питання щодо правового статусу майна
підприємства і його прав стосовно цього майна. Питання правових режи
мів на той час не порушувалося, і, як зазначають коментатори Декрету,
«як загальне правило, декрет розглядає майнову масу, зібрану в трестах,
як єдиний державний капітал, що знаходиться у спільному розпорядженні
ВРНГ і РПО». Вже на тому етапі питання інвентаризації майна, яке пере
ходило у де-факто володіння тресту, займало безліч часу і вимагало від
ображення його на балансі і зазначення у статуті, що призвело до того, що
було прийнято рішення про збільшення терміну реєстрації статутів трестів
до 10 місяців замість запланованих чотирьох.
— Відсутність достатніх кредитних коштів трестів була ще більш від
чутна через певне досить формальне об’єднання відповідних підприємств
за горизонтальним принципом (ознакою). Оборотні кошти при цьому виді
лялися підприємствам у значно менших обсягах, без всякого співвідношен
ня і кореляції з основним капіталом відповідного підприємства. При цьому,
як зазначають коментатори Декрету, «оборотні засоби були надані у біль
шості випадків у формі неліквідних товарів». Згідно зі змінами, внесеними
згодом до Декрету від 17.06.1923 р., було заборонено залучати інший, окрім
державного капітал (приватний та/або кооперативний). Так, ст. 25 Декре
ту містила положення, відповідно до якого приватні капіталісти не могли
бути залучені до участі у тресті інакше, як шляхом реорганізації останньо
го в змішане акціонерне товариство у встановленому законом порядку.
— Поєднання госпрозрахунку з плановістю досить важко відбува
лося в межах одного виробничого об’єднання. Адже виробничі одиниці
такого об’єднання не були безпосередньо зацікавлені в показниках вироб
ництва. Так, розд. 7 Декрету присвячено податкам, цінам і такому специ
фічному для сьогодення явищу, як «занаряження». Під останнім розумі

лось імперативне виконання трестами вказівок адміністративних органів
щодо продажу продукції не за ринковими цінами (за нарядами). Таке засте
реження, по суті, ламає уявлення про трести як певні класичні суб’єкти
комерційного обороту. Зокрема, ст. 49 згаданого Декрету зазначає, що допу
скається «занаряження» (іншими словами, виконання обов’язкових вка
зівок/замовлень адміністративних органів) постанов Ради праці і оборони
(РПО) (в оригіналі — СТО) через ВРНГ продукції трестів за цінами, ниж
чими за ринкові, проте не нижчими від собівартості, з нарахуванням серед
ньої прибутковості. Зазначений документ передбачав навіть процедуру
оформлення і виконання такого «занаряження». Зокрема, передбачалось,
що «занаряження» реалізується шляхом зобов’язання трестів укласти від
повідні договори з державним органом, в інтересах якого виданий (нада
ний) наряд, при цьому у випадку невиконання державним органом грошо
вих зобов’язань за таким договором відповідальною є державна скарбниця
в цілому. При цьому було передбачено положення, згідно з яким, якщо
трест, який відпустив продукцію в порядку «занаряження», не провів пла
тіж в один із визначених за цим договором термінів (іншими словами,
не провів оплату за поставлену продукцію в порядку виконання рознаряд
ки), то тресту надається право відмовитися від подальших поставок і стяг
нути свої збитки на загальних підставах. Зрозуміло, що такий імператив
ний порядок продукції для класичних суб’єктів господарювання є неприй
нятним і не використовується на практиці.
— Намагаючись максимально «відмежуватися» від поняття грошей
і грошових розрахунків, радянська влада намагалася знайти замінники, по
нятійні товарно-грошовим явищам у господарському обороті того часу.
Задля цього навіть було введено термін «тантьєма» — як грошової винаго
роди за високі показники у виробництві. За аналізом Декрету (ст. 45), розмір
тантьєми щорічно мали визначатися постановою ВРНГ щодо членів прав
лінь трестів. Декретом були передбачені і преміальні для працівників трес
тів, які також визначались рішенням ВРНГ для членів правлінь трестів.
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Тантье́ма (фр. tantième, определенная часть) — вознаграждение, выплачиваемое
в виде процента от прибыли директорам и высшим служащим акционерных обществ,
банков, страховых организаций. Система тантьем имеет в виду связать интересы служащих с интересами предприятия.
Система тантьем составляет противоположность гонорарной системе: при послед
ней вознаграждение служащего является заранее определённым и установленным по
договору, а при системе тантьем оно определяется по финансовому успеху предприятия
и составляет известный процент с торговой прибыли.

64

65





Розділ 2

Історичні передумови виникнення та розвитку державних підприємств…

У 1920 р. в рамках НКВС було створено Головне управління кому
нального господарства (ГУКГ) (в оригіналі — ГУКХ), основним завдан
ням якого стало забезпечення економічних зв’язків між «відкомгоспами».
Тоді ж Рада робочої і селянської оборони була реорганізована у Раду праці
та оборони, одним із відділів якої став Держплан.
З літа 1921 р. на базі РПО починає формуватися вертикаль економічних
нарад (ЭКОСО). На місцях (у виконкомах) створювалися місцеві ЭКОСО,
до складу яких входили: голова виконкому, завідувач «волземотделом»,
«коммунотделом», представники Рабкріну, споживчої кооперації. Місцевим
ЭКОСО підпорядковувалися всі господарські органи при виконкомах.
Боротьба з «главкізмом» тривала до 1925 р. і завершилася прийняттям
ВЦВК СРСР «Положення про міські ради» (1925 р.) і «Положення про міс
цеві фінанси» (1926 р.), яке встановлювало лише два види місцевих бюдже
тів — міські й волосні, інші визнавалися виключно регулюючими. Значен
ня цих документів полягало в тому, що вони сформували місцеву владу,
юридично закріпивши компетенцію, права та кошти місцевих рад. В ціло
му децентралізація господарського управління, що виразилася у створен
ні «відкомгоспів» і наділенні рад власними фінансами, сприяла швидкій
ліквідації розрухи і підняттю добробуту країни до рівня 1913 р.
Відродження товарно-грошових відносин зумовило необхідність від
новити грошову систему. У жовтні 1921 р. було засновано Державний банк
РРФРС. В Україні діяли банки як загальносоюзного, так і республікансько
го значення, відновили роботу фінансово-кредитні установи місцевого зна
чення (комунальні банки, кредитні товариства тощо), яких у 1925—1926 рр.
налічувалося 250. Відкрилися біржі (перша Харківська — лютий 1922 р.).
Протягом 1924—1925 рр. у країні їх діяло 15 із загальним річним обігом
понад 1 млрд руб. Поряд із товарними біржами в усіх великих губернських
містах і більшості повітових функціонували біржі праці, які регулювали
ринок робочої сили, забезпечували зайнятість, надавали матеріальну і гро
шову допомогу безробітним. У 1924 р. було створено Наркомат внутріш
ньої торгівлі СРСР (відповідно, й України).
Протягом 1922—1924 рр. провели грошову реформу — ввели тверду
конвертовану грошову одиницю (червінець). У листопаді 1922 р. сформува
ли Держбанк СРСР. Він випустив банківські білети (червінці), які забезпе
чувалися в обсязі 25% золотом та іноземною валютою, а частина — дефі
цитними товарами, короткотерміновими векселями й іншими зобов’язання
ми. Золотий вміст червінця (7,74234 г чистого золота) відповідав 10 рублям
1913 р. Червінець почав витісняти радянські знаки. Якщо в січні 1923 р.
у грошовому обігу країни було 97% радянських знаків і лише 3% червін
ців, то в лютому 1924 р. радянських знаків залишилося лише 16,8%, а чер
вінці становили 83,2%, в Україні, відповідно, 26,5 і 73,5% (провели дві де

номінації радянських знаків: 1922 р. — 1 новий рубль дорівнював 10 тис.
старих, 1923 р. — 1 новий рубль дорівнював 1 млн попередніх рублів).
Разом із цим, підвищувався курс червінця і щодо твердої валюти (червень
1923 р. — 3,85 дол. США, лютий 1924 р. — 5 дол.). Червінець був голов
ною валютою (1 червінець дорівнював 50 тис. радянських знаків у 1924 р.),
яка мала стійкий паритет із золотом та іноземною валютою. Держбанк став
єдиним емісійним центром країни. За рішенням II Всесоюзного з’їзду Рад
СРСР 2 лютого 1924 р. випустили казначейські білети номіналом 3 і 5 руб
лів, а також мідні та срібні розмінні монети. Попередні грошові знаки в на
селення викупили.
Створення грошової системи поряд із податковою реформою сприяло
бездефіцитності державного бюджету. Відповідно до податкової реформи
з кінця 1923 р. промислові підприємства відраховували до держбюджету
70% усіх прибутків (сільгоспподаток становив майже 5%), що забезпечило
в 1923—1924 рр. збалансованість державного бюджету. Скасували трудову
повинність, ввели відрядну оплату праці (1922 р.). До складу прибуткового
податку входили основний і прогресивний. Основний податок сплачували
всі громадяни крім чорноробів, поденників, державних пенсіонерів, а також
робітників і службовців із щомісячною заробітною платою, меншою ніж
76 руб. Прогресивний податок сплачували ті, хто отримував додатковий
прибуток. Були ще й непрямі податки: на сіль, сірники тощо.
Відбулися значні зміни в аграрній політиці. Натуральний податок замі
нили грошовим (у 1923 р. ввели єдиний податок, який вилучали в змішаній
формі на вибір селянина, з 1924 р. — тільки грошовий: 1,2% своїх доходів
сплачували бідняки, 3,5 — середняки і 5,6% — куркулі). За Земельним ко
дексом 1922 р. дозволялося наймати батраків і орендувати землю, на 10 ро
ків величина земельних меж скасовувалася. У 20-х роках виникли перші
колгоспи (колективні господарства) — кооперативні господарства, які доб
ровільно об’єднувалися з метою спільного ведення великого сільськогос
подарського виробництва на основі суспільних засобів виробництва і ко
лективної праці. У 1925 р. в Радянському Союзі їх налічувалось 22 тис.
Для них були властиві вища механізація праці та товарність.
На думку деяких авторів, у ході реформ 1920—1925 рр. були створені
умови для відродження системи справжнього самоврядування населення,
що мало б стати серйозним поштовхом до відродження підприємництва
у формах, притаманних тому часу. І насправді такі результати були: досить
стрімко відроджувались артілі, кооперативи, фірми, чому великою мірою
сприяло прийняття у 1923 р. відповідного цивільного законодавства. Однак
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далі цього справа не пішла у зв’язку з оголошеним більшовицькою партією
в 1927 р. (рік «великого перелому») нового офіційного курсу, яким було
проголошено централізацію влади і господарського управління. Відповідно,
перемогла «генеральна лінія» Сталіна на будівництво соціалізму в одній
країні і прискорену індустріалізацію. Почався наступ на демократичні
інститути, що виникли в період НЕПу. Проводилися грандіозні чистки міс
цевих рад, всі вони були поставлені в жорстку залежність від фінансо
вих можливостей «центру» — стали фінансуватися за залишковим прин
ципом з коштів, що залишалися від фінансування індустріалізації. Почата
в 1928—1930 рр. адміністративно-територіальна реформа остаточно похо
вала надії на відродження інституту самоврядування в СРСР і повернення
до підприємництва і ролі підприємств у їх класичному вигляді — як пер
вісних і базових одиниць створення додаткової вартості на спекулятив
них засадах. Централізація поширювалась на всю країну і підприємництво
не могло стати винятком.
Повного повернення до підприємництва і системи підприємств внаслі
док періоду НЕПу не відбулося, а точніше, його не дозволили здійснити,
адже це могло призвести до суспільних перетворень не лише в економіч
ному житті, а й у суспільстві в цілому, хоча деякі цифри стосовно від
родження класичних форм підприємництва при НЕПі вражають. Так, як
зазначають економісти, з переходом до НЕПу всюди почала відроджувати
ся кооперація. Уряд вбачав у ній оптимальну форму залучення селянства
до соціалістичного будівництва, важливу складову об’єднання міста і села.
Протягом нетривалого періоду сільськогосподарська кооперація зосереди
ла у своїх руках значну частину товарної продукції: в Україні, наприклад,
майже 37% планової заготівлі зерна і 50% технічних культур. У 1924 р.
кооперативні організації забезпечували близько 96% потреб промисловості
в сировині. До кінця періоду відбудови в країні всіма видами кооперації
було охоплено більшу частину сільського населення республіки. Натураль
ний податок замінили грошовим, дозволили наймати й орендувати землю.
Відповідно, підприємництво і приватні підприємства у формі, видо
зміненій від тієї, якої вони набули на початку 30-х років у СРСР, могли
стати загрозою вже суспільному ладу СРСР. Основні заходи (кроки) нової
економічної політики, зокрема, формування відносин між містом і селом
на економічній основі, розвиток промисловості на нових організаційних
принципах і на базі електрифікації, кооперування населення, часткове за
провадження госпрозрахункових відносин, застосування концесій, допу
щення приватного капіталу в економіку, налагодження державного регулю

вання, планування й управління економікою, дали змогу до 1925 р. досягти
головних довоєнних показників економічного розвитку.
Однак період НЕПу не характеризувався гармонійним безкризовим
розвитком. Навпаки, дестабілізуючі процеси розхитували економіку майже
щороку: фінансова криза (1922 р.), криза збуту (1923 р.), товарний голод
(1924 р.), зростання інфляції (1925 р.). Проте взаємодія плановості і розви
ток ринкових відносин забезпечували динамічну рівновагу в господарській
системі. План передбачав, з одного боку, врахування потреб ринку і проце
сів, що відбувалися на ньому, а з іншого — організацію ринкових процесів
і активний вплив на них. Дестабілізація розпочалася з порушенням цієї
взаємодії, зростанням із 1925 р. центристських тенденцій в економіці, тобто
з посиленням централізованого планування й управління економікою на
шкоду ринковим відносинам.
Як і кожна перехідна модель, НЕП не могла остаточно стабілізувати
економічний розвиток. Наприкінці 20-х років резерви «ефекту відбудови»
вичерпались, країна перебувала на межі гострої кризи, в основі якої лежа
ла нестача капіталів для реконструкції промисловості. У 1926 р. виявили
брак металу, а потім інших матеріалів та сировини, що було зумовлено
новим будівництвом, напруженими планами випуску продукції на діючих
підприємствах. Для регулювання постачання створили Комітет державних
замовлень. Товарний голод охопив і споживчий ринок.
Головні причини цього полягали у:
1) невиконанні хлібозаготівлі (внаслідок невдоволення селян держав
ними заготівельними цінами) та експортних зобов’язань, що зменшило ва
лютні надходження, і, відповідно, скорочення промислового виробництва
та капітального будівництва;
2) значно швидшому зростанні попиту на внутрішньому ринку по
рівняно з пропозицією (збільшення чисельності робітників у промисло
вості та будівництві, зниження на 10% у 1927 р. цін з одночасним зростан
ням номінальної заробітної плати працівників збільшило платоспроможний
попит);
3) політиці активного витіснення з 1926 р. приватного капіталу: під
вищення тарифів на перевезення приватних вантажів, призупинення дер
жавного кредитування приватних підприємств, уведення в 1927 р. податку
з надприбутку, заборона надавати приватним особам в оренду державні
підприємства і поновлювати старі договори, зменшення кількості інозем
них концесій (до 1930 р. ліквідували більшість концесій, у 1931 р. — при
ватну промисловість);
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4) одержавленні розподілу: в 1929 р. було здійснено перехід на карт
кову систему постачання; у лютому 1930 р. — ліквідовано товарні біржі
та ярмарки.
Перед урядом СРСР постали такі альтернативи:
1) або помірні темпи розвитку всього господарства на базі НЕПу і по
ступове скорочення відставання від провідних капіталістичних країн;
2) або відмова від ринку, повернення до командно-адміністративних
методів, концентрація ресурсів і форсований розвиток головної ланки гос
подарства — важкої індустрії.
Вибрали другу альтернативу.
На думку радянських економістів-істориків, нова економіка була виму
шеним тактичним кроком, здійсненим під тиском обставин, а не стратегіч
ною перспективною лінією. Згортання наприкінці 20-х років НЕПу зумов
лене внутрішніми економічними суперечностями цієї політики та супереч
ливими процесами в суспільстві. Серед них: зниження темпів розвитку,
вичерпання ресурсів, небажання більшовицької партії ділитися владою і
поширити дію економічного плюралізму на сферу політики, швидка дифе
ренціація суспільства, зростання соціальної напруженості, а отже, і ство
рення соціальної бази для рішучої відмови від ринкових відносин. Цього
потребувала і державна політика реалізації курсу індустріалізації, ухвале
ного XIV з’їздом ВКП(б) у грудні 1925 р. Почала розкручуватися «маши
на надзвичайності»: у 1927 р. програма переконструювання НЕПу, розви
ток кооперування за виробничим принципом і колективізації, розширення
планових засад в економіці, активний наступ на капіталістичні елементи
міста і села.
Жодних радикальних та значущих змін у підходах до держаних під
приємств, їх місця в економічному житті країни після буреломних 1918—
1933 років майже неможливо простежити, зокрема у правовому контексті.

Весь період відсутності підприємництва в СРСР до оголошення пере
будови (1918—1985 рр.) характеризувався досить суперечливими показни
ками економіки СРСР, адже певні досягнення, які були в економічному
розвитку СРСР, показники підприємств (державних підприємств) досить
часто досягалися репресивними методами, що відбивалося на людських
життях.
Як наслідок, демократичні зміни у середині 80-х років ХХ ст. в СРСР
не могли обійти і питання державних підприємств і підприємництва, точ
ніше — повернення до підприємництва і надання питанню підприємств у

СРСР іншого погляду і підходу до останніх. Відповідно, логічним продов
женням курсу перебудови в СРСР стало прийняття загальновідомого за
кону СРСР про індивідуальну трудову діяльність (19 листопада 1986 р.),
який надав можливість працювати не в рамках підприємств у СРСР, а на
власний ризик, визначаючи види діяльності, на які слід було придбати па
тент. Проте цей закон зберігав догму марксизму про виключно державну
власність на засоби виробництва.
Закон СРСР про державне підприємство (об’єднання) від 30 черв
ня 1987 р. допускав досить революційний крок, такий як госпрозрахунок
у діяльності державних підприємств. З’являлися певні ознаки приватної
ініціативи, як наслідок, введення госпрозрахунку, яке раніше було невідоме
і неможливе на підприємствах, які виконували єдиний централізований
план.
Наступним важливим актом став Закон СРСР про кооперацію (26 трав
ня 1988 р.), який спричинив створення нового кооперативного сектору еко
номіки, кількісні і якісні зміни в особистій власності членів кооперативів,
інтеграцію особистої власності і виробництва (шляхом використання майна
громадян у виробничому процесі кооперативів, накопичення заощаджень
громадян у вигляді акцій тощо), зародження сімейно-фермерських гос
подарств, які певною незначною мірою ставали реальною альтернативою
існуючим підприємствам в СРСР.
Детальний аналіз цих нормативних документів свідчить, що вони не
зачіпали глибинних факторів організації суспільного життя, а, відповідно,
не могли призвести до радикальних змін у ставленні та сприйнятті підпри
ємств як невід’ємного атрибута соціалістичного способу виробництва.
Без перебільшення можна сказати, що саме прийняття Закону СРСР
«Про власність в СРСР» (6 березня 1990 р.) відкрило незворотний шлях
до перегляду питання підприємств в СРСР. Зазначений закон переглянув
базові цінності, які були на заваді розвитку інших підходів щодо підпри
ємств в СРСР, крім державних підприємств. Було порушено питання про
форми власності. Так, ст. 7 «Об’єкти права власності громадян» визначала,
що у власності громадян можуть бути жилі будинки, дачі, садові будинки,
насадження на земельній ділянці, транспортні засоби, кошти, акції та інші
цінні папери, предмети домашнього господарства і особистого вжитку, за
соби виробництва для ведення селянського та іншого трудового господар
ства, особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, інди
відуальної та іншої господарської діяльності, вироблена продукція й одер
жані доходи, а також інше майно споживчого і виробничого призначення.
Стаття 8 Закону закріплювала категорію «Власність трудового госпо
дарства», визначаючи, що у власності членів сім’ї та інших осіб, які спільно
ведуть трудове господарство, можуть бути майстерня, інше мале підприєм
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ство у сфері побутового обслуговування, торгівлі, громадського харчуван
ня та інших галузях господарської діяльності, жилі будинки і господарські
будівлі, машини, устаткування, транспортні засоби, сировина, матеріали та
інше майно, потрібне для самостійного ведення господарства.
Закон закріплював норму щодо того, що майно трудового господар
ства, в тому числі вироблена продукція й одержані доходи, є загальною
пайовою власністю членів сім’ї та інших осіб, які спільно ведуть господар
ство, якщо договором між ними не передбачено інше.
Стаття 9 Закону присвячена власності селянського і особистого під
собного господарства і закріплювала норму, згідно з якою селянське гос
подарство могло вже мати у власності жилі будинки, господарські будівлі,
насадження на земельній ділянці, продуктивну і робочу худобу, птицю,
сільськогосподарську техніку й інвентар, транспортні засоби та інше май
но, потрібне для самостійного ведення сільськогосподарського виробниц
тва, переробки і реалізації продукції. Вироблена продукція й одержані до
ходи визнавалися власністю селянського господарства і могли використо
вуватися ним на власний розсуд.
Частина 2 ст. 9 закріплювала положення, що майно селянського гос
подарства належить його членам на праві загальної спільної власності,
якщо інше не передбачено законодавчими актами союзної і автономної
республік.
Правила цієї статті застосовувалися також до особистого підсобного
господарства громадян.
Бурхливий розвиток подій у 80-х роках ХХ ст. засвідчив, що альтерна
тиви класичному підприємництву немає, адже будь-які інші форми (псевдо
форми) підприємництва, на будь-яких інших, крім ринкових, засадах регу
лювання економічного життя є недієздатними, як і намагання підмінити
(замінити) ринкові засади функціонування підприємств (суб’єктів підпри
ємництва) будь-якими ідеологічними гаслами.
Тож історичний експеримент призвів до необхідності повернення до
класичних засад ведення підприємництва, чому і буде присвячено наступні
розділи.

Розділ 3
Поняття
державних підприємств
Загальновідомо, що суб’єктами господарювання визнаються учасники
господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізу
ючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’яз
ків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’я
заннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
Виходячи зі змісту Закону України «Про підприємства в Україні», на
той час законодавством виділялось два види державних підприємств: «дер
жавне підприємство» і «казенне підприємство».
На відміну від Закону України «Про підприємства в Україні», ГК України
вживає поняття «суб’єкти господарювання державного сектору економіки».
Відповідно до ч. 2 ст. 22 цього Кодексу суб’єктами господарювання
державного сектору економіки є суб’єкти, що діють на основі лише дер
жавної власності, а також суб’єкти, державна частка у статутному фонді
яких перевищує 50% чи становить величину, яка забезпечує державі пра
во вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів. Однак
не всі суб’єкти господарювання державного сектору економіки є підприєм
ствами державної форми власності.
Таким чином, ГК України на сьогодні передбачено дві групи суб’єктів
господарювання державного сектору економіки:
1) підприємства, що діють на основі лише державної власності;
2) інші суб’єкти державного сектору економіки, що мають, крім акціо
нера — держави, також й інших акціонерів (учасників), однак держава за
безпечує вирішальний вплив на господарську діяльність цих суб’єктів.
Суб’єктами господарювання є господарські організації — юридичні
особи, створені відповідно до ЦК України, державні, комунальні та інші
підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні
Закон втратив чинніть на підставі ГК України від 16.01.2003 р.
 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (із змінами) / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
(дата звернення: 25.10.2018 р.).
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особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установ
леному законом порядку.
При цьому у законодавстві (ст. 22 ГК України) визначаються особли
вості управління господарською діяльністю у державному секторі еконо
міки, зокрема:
— держава здійснює управління державним сектором економіки від
повідно до засад внутрішньої і зовнішньої політики;
— суб’єктами господарювання державного сектору економіки є суб’єк
ти, що діють на основі лише державної власності, а також суб’єкти, дер
жавна частка у статутному капіталі яких перевищує 50% чи становить ве
личину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господар
ську діяльність цих суб’єктів;
— держава реалізує право державної власності у державному секторі
економіки через систему організаційно-господарських повноважень відпо
відних органів управління щодо суб’єктів господарювання, що належать
до цього сектору і здійснюють свою діяльність на основі права господар
ського відання або права оперативного управління та інші.
Тому під поняттям державного господарювання слід розуміти діяль
ність суб’єктів господарювання державного сектору економіки різних орга
нізаційно-правових форм (суб’єктів державного господарювання), що здій
снюється з метою ефективного задоволення суспільних потреб у товарах,
роботах, послугах та отримання прибутку (державне підприємництво)
або без мети отримання прибутку (державне некомерційне господарюван
ня), і передбачає реалізацію публічних інтересів з урахуванням інтересів
суб’єктів державного господарювання.
Пізніше О. А. Черненко уточнила, що аналіз норм чинного законодав
ства України та спеціальної літератури з проблематики, що досліджується,
дає можливість виділити такі ознаки державного господарювання.
1. Зміст. Чинне законодавство України не дає визначення господарю
вання. За змістовим тлумаченням, слово «господарювати» означає, перш за
все, «займатися господарською діяльністю, вести господарство, керувати
ним на власний розсуд».
З абз. 1 преамбули ГК України випливає синонімічність понять госпо
дарювання та господарської діяльності (ГК України встановлює «правові
основи господарської діяльності (господарювання)»). У свою чергу, під

господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів господарюван
ня у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалі
зацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру,
що мають цінову визначеність (ч. 1 ст. 3 ГК України). Критеріями відмежу
вання одного різновиду господарської діяльності від іншого можуть бути:
сфера, галузь, у яких здійснюється ця діяльність, мета діяльності, суб’єкт
діяльності, обсяг саме господарської діяльності у більш широкій за зміс
том діяльності того чи іншого суб’єкта.
2. Суб’єктний склад. Господарська діяльність (господарювання) здій
снюється на професійних засадах особливими суб’єктами — суб’єктами
господарювання згідно зі ст. 55 ГК України. Відповідно до частин 1, 3
ст. 8 ГК України держава, органи державної влади та органи місцевого
самоврядування не є суб’єктами господарювання. Суб’єктами державного
господарювання є не держава або державні органи, а суб’єкти господарю
вання державного сектору економіки, чільне місце серед останніх нале
жить державним підприємствам.
3. Здійснення у публічних інтересах. Суб’єкти державного господа
рювання виражають суспільний, публічний інтерес, хоча і здійснюють
його звичайними цивільно-правовими (господарсько-правовими) способа
ми (з обмеженнями щодо порядку та процедури їх реалізації). Виражаючи
суспільний інтерес, держава-власник при цьому виконує певну соціальну
функцію, оскільки передусім здійснює не право, а обов’язок, покладений
на неї в інтересах усього суспільства.
Публічні інтереси вичерпно визначені О. М. Вінник як відображені
в праві відгармонізовані, збалансовані певним чином інтереси держави
як організації політичної влади, а також інтереси всього суспільства, знач
ної його частини, в тому числі територіальних громад, соціальних груп,
особливо тих з них, які власними силами за допомогою правових засобів
не спроможні захистити свої інтереси, і тому потребують державної під
тримки, за відсутності якої велика ймовірність виникнення кризових явищ
у суспільстві.
Задоволення публічних інтересів слід визначити загальною підставою
державного господарювання, яка синтезує конкретні чинники, що визнача
ють доцільність здійснення державного господарювання.
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Варто навести цитату О. А. Черненко, яка зазначає, що теоретично
можна говорити про пріоритет публічного інтересу над приватним інтере
сом державного підприємства, однак це не означає можливість ігноруван
ня останнього у правовому регулюванні. Забезпечення публічного інтересу
в певній галузі/сфері є чинником, що обґрунтовує необхідність створення
державного підприємства. Забезпечення приватного інтересу державного
підприємства є умовою його успішного функціонування, без якого, у свою
чергу, неможливе забезпечення публічного інтересу.
4. Метою державного господарювання є задоволення суспільних по
треб у товарах, роботах, послугах, які не можуть ефективно надаватися
суб’єктами господарювання приватного сектору економіки. Теоретично
будь-які потреби суспільства можуть задовольнятися і приватним сектором,
у тому числі й у разі, коли це буде пов’язано з веденням низькорентабель
ного або збиткового виробництва. Однак розміри матеріальних та організа
ційних втрат держави, що виникатимуть у зв’язку з наданням нею відпо
відного регуляторного режиму, обумовлюють більшу економічну доціль
ність створення державних підприємств.
5. Державне господарювання здійснюється суб’єктами господарю
вання різних організаційно-правових форм. Першим критерієм вибору
організаційно-правової форми державного підприємства є наявність чи від
сутність мети отримання прибутку від діяльності підприємства.
Аналізуючи наведене вище, досить цікавим є твердження авторки са
ме стосовно того, що «забезпечення публічного інтересу в певній галузі/
сфері є чинником, що обґрунтовує необхідність створення державного під
приємства». Загалом слід погодитись з такою точкою зору, проте надзви
чайно важко розкрити зміст та сутність публічного інтересу у кожному ви
падку створення того чи іншого публічного підприємства.
Зрозуміло, що більшість перелічених груп публічних інтересів навряд
чи можуть бути підставою для створення державних підприємств. Радше
має йтися про відповідні установи, організації та належне правове регулю
вання з урахуванням інтересів держави у тій чи іншій сфері. Адже важко
погодитись з тим, що 3654 державних існуючих підприємств викликані до
життя тим чи іншим державним (як уособлення публічного) інтересом.
Статтею 63 ГК України визначено, що залежно від форм власності,
передбачених законом, в Україні може діяти, з-поміж інших, державне під
приємство, що діє на основі державної власності.
У цьому аспекті О. М. Вінник звертає увагу на те, що підприємства дер
жавної форми власності були основним суб’єктом господарювання за пла

ново-розподільчої економіки і в ринкових умовах господарювання (з при
таманною ринковим відносинам конкуренцією), їх частка серед суб’єктів
господарювання, попри приватизаційні процеси, залишається досить знач
ною. Це пов’язано з необхідністю залишення в державній власності об’єк
тів загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 5 Закону України «Про привати
зацію державного майна»), що забезпечують:
— виконання державою своїх функцій, обороноздатність та економіч
ну самостійність Української держави (підприємства з лісовідведення,
лісорозведення та охорони лісу, сортовипробувальні, інші підприємства,
що забезпечують випуск та зберігання грошових знаків та цінних паперів
тощо);
— соціальний розвиток, збереження та підвищення культурного, нау
кового потенціалу, духовних цінностей (об’єкти Національного космічного
агентства при Кабінеті Міністрів України; архіви; комплекси установ Наці
ональної академії наук України та інші);
— життєдіяльність держави в цілому (підприємства авіаційної про
мисловості; підприємства залізничного транспорту; метрополітен; хлібо
приймальні та хлібозаготівельні підприємства, що забезпечують розміщен
ня та зберігання мобілізаційних запасів, та інші);
— контроль за діяльністю підприємств з боку держави гарантує захист
громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, викорис
тання або реалізації небезпечної продукції, послуг або небезпечних вироб
ництв (підприємства з виготовлення усіх видів зброї, яка є на озброєнні
Збройних Сил України, Служби безпеки України; підприємства з випуску
наркотичних, біологічних, бактеріологічних, психотропних, сильнодіючих
хімічних та отруйних засобів (крім аптек), підприємства, що забезпечують
діяльність у сфері обігу зброї та радіоактивних речовин, та інші).
Науковці висловлюють різні точки зору стосовно того, що, створю
ючи державне підприємство, держава може керуватися різними цілями,
зокрема:
1) надання товарів або послуг, які не «вироблялись» би в ринкових
умовах, оскільки ці товари є суспільними або надання таких послуг ви
магає масштабних інвестицій (наприклад, загальна освіта, залізничний
транспорт);
2) стимулювання розвитку окремих галузей економіки або окремих
регіонів шляхом державних інвестицій (наприклад, інвестиції у вугільну
промисловість у відсталих регіонах);
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3) надання товарів або послуг за ціною нижче ринкової з причин со
ціального характеру (наприклад, дешевий громадський транспорт);
4) надання робочих місць і соціального забезпечення;
5) контроль стратегічно важливих галузей економіки з політичних мо
тивів (наприклад, оборонної промисловості або енергетики);
6) створення джерела доходу для державного бюджету;
7) створення системи винагороди для політиків і державних службов
ців (у тому числі через систему членства в радах директорів з високою ви
нагородою).
Так, В. М. Мотриченко виокремлює сфери діяльності, в яких мають
функціонувати державні підприємства, а саме: 1) державні підприємства
створюються в тих сферах, де приватні підприємства є неефективними;
2) у власності держави залишаються ті підприємства, які потребують її під
тримки; 3) підприємства, які є стратегічно важливими та забезпечують
цілісність і безпеку держави загалом; 4) підприємства, які виробляють су
спільні товари і послуги, мають перебувати у державній власності.
Види діяльності, що можуть здійснюватися лише підприємствами дер
жавної форми власності, визначаються ст. 4 Закону України «Про під
приємництво», а перелік підприємств, майно яких має державне значення
і не підлягає приватизації — ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію
державного майна» від 04.03.1992 р. та Законом України «Про перелік
об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від
07.07.1999 р.
Деякими авторами презюмується, що необхідність державного керів
ництва економікою обумовлюють два основні чинники, а саме:
— виконання державою соціальних функцій — забезпечення умов для
нормальної життєдіяльності суспільства, в тому числі у сфері економіки,
таким чином, держава виконує функцію організації господарського життя
суспільства;
— наявність у держави на праві власності значного масиву майна (на
самперед засобів виробництва), що зумовлює необхідність управління дер
жавним сектором економіки з боку держави як власника.

У сучасній науці державне підприємство розуміється як унітарне під
приємство, що діє на основі державної власності, а також корпоративно
го підприємства, державна частка у статутному капіталі якого забезпечує
державі право вирішального впливу на господарську діяльність цього під
приємства, що має спеціальну правосуб’єктність, зміст якої визначається
публічними інтересами.
Дослідження різних підходів до визначення поняття «державне під
приємство» дало можливість В. М. Мотриченко охарактеризувати його як
специфічний суб’єкт ринкової економіки, головною метою функціонуван
ня якого є досягнення соціального та економічного ефекту. Аналіз сучас
ного трактування понять «державне підприємство» та «державне підпри
ємництво» засвідчив переважну тотожність тлумачення цих понять нау
ковцями. Проте вивчення еволюції наукових підходів до їхньої сутності
довело, що ці поняття мають різний економічний зміст.
В. М. Мотриченко бачить сучасне державне підприємство самостій
ним суб’єктом господарювання, заснованим на державній (повній або непов
ній) формі власності, який здійснює виробництво товарів, у тому числі су
спільних благ, надання послуг, виконує науково-дослідну та комерційну
(некомерційну) діяльність з метою досягнення економічного та соціально
го ефекту в національній економіці.
Разом із тим, відповідно до висновків експертів ООН державне під
приємство повинне (як і будь-яке інше) займатися економічною діяль
ністю, володіти громадською правосуб’єктністю, правами юридичної осо
би і так чи інакше належати державі або в іншій формі контролюватися
нею. На нашу думку, ключовим є саме словосполучення «як і будь-яке
інше» в розумінні того, що за невеликим обсягом особливостей держав
них підприємств, обумовлених специфікою тієї чи іншої сфери, державні
підприємства не мають жодних відмінностей і особливостей від приват
них підприємств і мають оцінюватися за загальноприйнятною Критеріаль
ною сіткою.
У загальноприйнятому розумінні державне підприємство є госпо
дарською одиницею, що повністю чи частково ґрунтується на держав
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2010. С. 10—11.

 Отчет о мировом развитии / пер. с англ. // Всемирный Банк. 1997. Государство
в меняющемся мире. М.: Агентство экономической информации; Прайм-Тасс, 1997.
322 с.
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ній власності і здійснює соціально корисну діяльність під суспільним кон
тролем.
Державні підприємства — підприємства, фірми, компанії, які перебу
вають у державній власності, а їх соціально-економічна природа визнача
ється існуючим типом економічної системи (передусім відносинами влас
ності на засоби виробництва) і характером політичної влади, соціальних,
правових, ідеологічних відносин. У політекономічному контексті вони
виражають відносини економічної власності між державою (представле
ною менеджерами цих підприємств) і найманими працівниками та інши
ми суб’єктами з приводу привласнення необхідних і додаткових продуктів
у всіх сферах суспільного відтворення.
Державні підприємства є утвореннями, заснованими за вказівкою орга
нів влади країни. Припинення існування підприємства також здійснюється
на підставі наказу органів влади. В якості державних органів виступають
міністерства і відомства. Перетворення в іншу форму власності в процесі
діяльності не проводиться.
Разом із тим, О. М. Вінник звертає увагу на те, що не слід забувати про
те, що правове становище підприємств в українському законодавстві, що
почало формуватися після набуття державної незалежності, вперше було
визначено Законом України «Про підприємства в Україні» від 27.03.1991 р.,
більшість положень якого була врахована при розробці ГК України, який
визначає підприємство самостійним суб’єктом господарювання з прита
манними йому рисами:
— належність до основної ланки економіки;
— безпосереднє здійснення виробничої, науково-дослідницької і ко
мерційної діяльності та іншої господарської діяльності — як комерційної
(підприємницької), так і некомерційної;
— можливість функціонування у будь-якій формі власності: держав
ній (державні та казенні підприємства), комунальній (комунальні підприєм
ства), колективній (підприємства у формі виробничих кооперативів, госпо
дарських товариств, колективних підприємств), приватній (приватні під
приємства);
— установчий документ — зазвичай статут, якщо інше не встановле
но законом (у підприємств, що діють у формі повного чи командитного
 Аніловська Г. Я. Державний фактор трансформаційних перетворень в економіках перехідного типу / Укоопспілка. Л.: Вид-во ЛКА, 2002. С. 53.

 Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Устенко О. А. та ін. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. / за ред. С. В. Мочерного. Львів: Світ, 2006. Т. 2. С. 309.

Государственное предприятие. URL: https://utmagazine.ru/posts/8586-gosudarstven
noe-predpriyatie (дата звернення: 15.09.2018 р.).

товариства, установчим документом буде засновницький договір, а у разі
наявності в командитному товаристві одного повного учасника — мемо
рандум);
— функціонування на базі відокремленого майна, що знаходить вираз
у наявності самостійного балансу та рахунку в банку; це майно може бути
закріплено за підприємством на праві власності (підприємства у формі гос
подарських товариств і виробничих кооперативів, приватне підприємство,
якщо засновник (власник майна) сам (без найманого керівника) управляє
цим підприємством), на праві господарського відання (унітарні комерційні
підприємства — державні, комунальні, приватні підприємства з найманим
керівником, а також підприємства громадських, релігійних, кооперативних
організацій, якщо засновник застосував цей правовий титул при закріплен
ні за підприємством виділеного йому майна), на праві оперативного управ
ління (казенні підприємства, некомерційні комунальні підприємства, а також
інші унітарні підприємства, якщо власник для закріплення за останніми
майна обирає цей правовий титул);
— наявність господарської правосуб’єктності, в тому числі статусу
юридичної особи з одночасною забороною мати у своєму складі інших
юридичних осіб; підприємство може складатися з виробничих структур
них підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, ла
бораторій тощо), функціональних структурних підрозділів апарату управ
ління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо), а також мати філії, пред
ставництва, інші відокремлені підрозділи;
— індивідуалізація підприємства як самостійного суб’єкта господарю
вання забезпечується наявністю у нього власного найменування (фірмової
назви), що відображається в його вихідних документах, печатці; як плат
ник податку підприємство повинно мати ідентифікаційний код;
— порядок управління підприємством залежить від типу підприєм
ства — унітарного (управління здійснюється одноособовим керівником,
що призначається власником майна підприємства) чи корпоративного типу
(управління здійснюється за допомогою створених учасниками органів:
збори учасників, виконавчий та контрольний органи);
— ступінь самостійності підприємства (обсяг його прав та обов’язків)
залежить від правового режиму майна підприємства: а) підприємства-влас
ники майна мають максимальний обсяг прав (затверджують свій статут,
вирішують усі питання стратегічного плану: щодо реорганізації і ліквіда
ції підприємства, зміни напрямів діяльності, використання майна, в тому
числі розподіл прибутку тощо) та стандартних для суб’єктів господарю
вання: обов’язків (сплата податків та інших обов’язкових платежів, веден
ня бухгалтерського обліку та подання статистичної звітності, внесення
змін до відомостей державної реєстрації у разі наявності підстав для цього;
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дотримання вимог екологічного, трудового, містобудівного та іншого зако
нодавства; виконання умов укладених договорів та дотримання прав і закон
них інтересів інших осіб); б) для підприємств-невласників притаманний
менший ступінь самостійності: правовий титул майна такого підприєм
ства — або право господарського відання, або право оперативного управ
ління; стратегічні питання створення та діяльності таких підприємств вирі
шуються власниками їх майна (їх представниками), які затверджують ста
тут підприємства, призначають його керівника, визначають правовий титул
майна та межі майнової самостійності підприємства, в тому числі порядок
використання його прибутку, вирішують питання реорганізації та ліквіда
ції підприємства тощо; частина питань погоджується з власником майна
(створення філій, представництв підприємства, випуск облігацій підприєм
ства тощо); лише деякі питання вирішуються підприємством самостійно:
формування виробничої програми, прийняття (неприйняття) державного
замовлення (якщо воно не є обов’язковим), встановлення господарських
зв’язків, наймання та звільнення працівників, організація виробничого про
цесу та ін. Таке підприємство має додаткові обов’язки, крім вже названих
(стандартних): виконувати вказівки власника або погоджувати з ним питан
ня діяльності підприємства у передбачених законом та статутом підприєм
ства випадках (якщо це не суперечить вимогам законодавства), відрахо
вувати власнику визначену ним частину чистого прибутку підприємства;
використовувати закріплене за підприємством майно лише в межах, визна
чених законом (зокрема, щодо підприємств державної власності) та стату
том підприємства.
Можна виокремити низку спільних властивостей, які притаманні під
приємствам, що перебувають у власності держави: ці підприємства ство
рюються державою для досягнення певних цілей, переважно суспільних;
види господарської діяльності підприємств державного сектору економіки
законодавчо визначаються державою у встановленому порядку; держава як
засновник повинна мати можливість впливати на діяльність кожного з них;
частка держави в капіталі державних підприємств різних організаційноправових форм залежить від мети створення. Якщо основна мета — вироб
ництво суспільно необхідних товарів і надання послуг в межах визначеної
прибутковості, то держава повинна бути одноосібним власником, а підпри
ємство як суб’єкт господарювання — унітарним. Якщо підприємство ство
рюється з певним завданням і припускає можливість отримання прибутку
без додаткових державних інвестицій, функціонує конкурентоспроможно,
в ринкових умовах на рівні з приватним, то підприємство засновується

у формі господарського (акціонерного) товариства. Мінімальний розмір
державної частки в капіталі підприємства законодавчо закріплено для на
дання можливості державі права впливати на ухвалення рішень у його
діяльності; підприємства, які входять до складу державного сектору, мають
подвійний характер: більша їх частина повинна створювати суспільно необ
хідні блага, а інша — отримувати прибуток. Теза стосовно прибутковості
підприємства державної форми власності потребує окремого аналізу і роз
гляду, чому буде присвячено увагу розділу щодо факторів, необхідних для
підвищення ефективності діяльності останніх.

В контексті сказаного, аналіз законодавства України, зарубіжного за
конодавства та спеціальної літератури дає змогу О. А. Черненко виділити
ознаки державного підприємства.
1. Функціонування на основі державної власності. Відповідно до
ч. 1 ст. 63 ГК України державним є підприємство, що діє на основі дер
жавної власності. Точніше можна говорити про відокремлену частину дер
жавної власності, яка не поділяється на частки (у разі створення унітарних
державних підприємств) або поділяється на частки з можливістю подаль
шого відчуження усіх або частини з таких часток на користь інших осіб
(у разі створення корпоративних державних підприємств).
2. Перебування під контролем держави. Такий контроль може забез
печуватися:
а) належністю державі на праві власності усього майна державного
підприємства (державні унітарні підприємства);
б) володінням державою часткою у статутному капіталі (фонді) під
приємства у розмірі, що забезпечує державі право вирішального впливу
на господарську діяльність цього підприємства (державні корпоративні
підприємства, а саме: державні акціонерні товариства, державні товари
ства з обмеженою відповідальністю, державні (національні) акціонерні
компанії).
3. Спеціальна господарська правосуб’єктність. Обґрунтування по
ложення про спеціальну правосуб’єктність усіх державних підприємств,
включаючи корпоративні, оскільки саморегулювання їх діяльності знач
ною мірою обмежується імперативними нормами законодавства та обов’яз
ковими до виконання вказівками суб’єктів управління об’єктами державної
власності.


Вінник О. М. Господарське право: курс лекцій (Загальна частина). Київ: Ліра-К,
2017. 240 с.


Головінов О. М. Загальнотеоретичні засади функціонування державного сектору // Актуальні проблеми економіки. 2008. № 1 (79). С. 5—17.
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4. Обов’язок приймати та виконувати державні замовлення та за
стосовувати процедури державних закупівель.
5. Обов’язок складати та виконувати річний та з поквартальною
розбивкою фінансовий план на кожний наступний рік.
6. Обов’язок перераховувати частину прибутку до державного бю
джету.
7. Особливості відповідальності за зобов’язаннями.
Водночас Г. Я. Аніловська звертає увагу на те, що, враховуючи різно
манітність державних інституцій та необхідність виокремлення державних
підприємств, можна виділити такі головні ознаки останніх.
По-перше, це базування на державній власності — повне чи часткове.
У першому випадку держава виступає єдиним постачальником капіталу.
У другому — це змішані підприємства, в яких державний і приватний капі
тали співпрацюють в реалізації комерційних проектів, але за умови, що
частка першого є переважаючою, і держава має можливість здійснювати
стратегічне управління підприємством. Державними вважаються ті під
приємства, в управлінні якими ключові посади обіймають урядовці, що ви
ступають від імені держави-власника. Деякі економісти вважають, що
наявність контрольного пакету акцій в руках держави не є обов’язковим
атрибутом суспільного підприємства. Уряду достатньо володіти «вагомою»
часткою акцій для того, щоб здійснювати ефективний контроль над під
приємством. До речі, за рекомендаціями ОЕСР, до державних необхідно
зараховувати підприємства, в яких державні органи володіють більшою
часткою капіталу (понад 50%), або ті, які ними контролюються, зокрема,
шляхом призначення державних чиновників.
Останні покликані забезпечити державний інтерес, використання під
приємств з метою регулювання економіки, досягнення певних макроеконо
мічних завдань. Отже, «суспільне підприємництво є нічим іншим, як асиг
нуванням капіталу державою… на реалізацію конкретної діяльності…».
По-друге, це налаштованість на реалізацію певних суспільних цілей.
На відміну від приватних, що переслідують власні (часто егоїстичні) інте
реси, державні підприємства зорієнтовані на забезпечення суспільних благ,
громадської користі., Якщо приватні «запрограмовані» на забезпечення
зростання індивідуального капіталу, то державні підприємства — сукуп

ного капіталу суспільства. Це передбачає, що їх функціонування не обов’яз
ково мусить бути високоприбутковим. Реалізація суспільної користі може
супроводжуватися обмеженою доходністю, а в окремих випадках — і збит
ковістю діяльності.
По-третє, це функціонування здійснюється на засадах підприємниц
тва. Суспільне благо досягається в підприємницькій формі: створені про
дукти набувають характеру товару і реалізуються через ринок, а діяльність
виробників здійснюється на комерційних засадах.
Таким чином, виходячи із сказаного, О. А. Черненко сформулювала
таке поняття «державного підприємства», під яким вона розуміє господар
ську одиницю, що повністю чи частково базується на державній власності
і здійснює соціально корисну діяльність під суспільним контролем. На на
шу думку, неможливо погодитись з таким визначенням, адже державне
підприємство більше відповідає сфері некомерційної господарської діяль
ності, без мети отримання прибутку. Навряд чи 3 644 державних підприєм
ства України створювались для того, щоб не мати на меті отримання при
бутку. З огляду на специфіку діяльності державних підприємств і їх функ
ції, М. Клінова, зокрема, виокремлює такі функції державних підприємств:
забезпечення діяльності підприємств і галузей господарювання, які, бу
дучи малорентабельними, традиційно не становлять для приватного ка
піталу інтересу, але розвиток яких визначає загальні умови виробництва.
Це стосується, насамперед, галузей економічної інфраструктури (енерге
тика, транспорт, зв’язок) та житлово-побутового господарства. До функцій
державних підприємств належать також оздоровлення галузей, які перебу
вають у кризі (державна допомога — субсидування, оновлення, спеціаліза
ція тощо); допомога важливим галузям економіки з метою забезпечення
потрібного рівня економічної життєздатності, прискорення НТП та закріп
лення позицій держави на світовому ринку. Це такі галузі: науково- та капі
таломісткі (аерокосмічна, атомна, автомобілебудівна, електронна, нафтопе
реробна); індустріалізація відсталих районів, тобто проведення відповідної
регіональної політики (будівництво промислових підприємств, перепідго
товка кадрів тощо); охорона навколишнього середовища шляхом упрова
дження безвідходних технологій, будівництво очисних споруд у галузях
виробництва, які є потенційно небезпечними (добувна промисловість, енер
гетика тощо). У цьому випадку також важко погодитись з автором, оскільки
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деякі з перелічених ним сфер, зокрема енергетику і добувну промисловість,
важко віднести до «малорентабельних, що традиційно не представляють
для приватного капіталу інтересу».
Натомість І. С. Гиляка серед функцій державного підприємства ви
окремлює такі.
1. Здійснення діяльності на основі державної власності. Відповідно
до ч. 1 ст. 63 ГК України державним є підприємство, що діє на основі дер
жавної власності. Точніше можна говорити про відокремлену частину дер
жавної власності, яка не поділяється (у разі створення унітарних держав
них підприємств) або поділяється на частки з можливістю подальшого від
чуження усіх або частини з таких часток на користь інших осіб (у разі
створення корпоративних державних підприємств).
2. Повний контроль держави. Такий контроль може забезпечуватися:
а) належністю державі на праві власності усього майна державного під
приємства (державні унітарні підприємства); б) володінням державною
часткою у статутному капіталі (фонді) підприємства у розмірі, що забезпе
чує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цього
підприємства (державні корпоративні підприємства, а саме: державні акціо
нерні товариства, державні товариства з обмеженою відповідальністю, дер
жавні (національні) акціонерні компанії).
3. Спеціальна господарська правосуб’єктність. Правова доктрина тра
диційно розвиває правове становище юридичної особи за допомогою по
няття правосуб’єктності. Правосуб’єктність є міжгалузевою правовою кате
горією, її сутності присвятили свої дослідження чимало вчених. Зміст понят
тя «правосуб’єктність» активно формувався протягом XVIII—XIX століть.
При цьому він був неоднаковий у різних правових системах. Однак і на
сьогодні низка ключових аспектів теорії правосуб’єктності залишається
дискусійною. Зокрема, це стосується співвідношення понять «правосуб’єкт
ність», «правоздатність», «компетенція», проблеми загальної та спеціаль
ної правосуб’єктності. У господарському праві правосуб’єктність має еко
номічно-правовий зміст, що видозмінює її структуру й обумовлює відмін
ність від подібних категорій в інших галузях права. Тобто господарська
правосуб’єктність є економічно-правовою категорією, що зародилася і роз
вивається на стику економічної і правової науки. Це обумовлює специфіку
даної категорії, що опосередковує участь суб’єктів права в економічних
відносинах.
4. Обов’язок приймати та виконувати державні замовлення та засто
совувати процедури державних закупівель. Відповідно до ч. 1 ст. 13 ГК
України державне замовлення є засобом державного регулювання економі
ки шляхом формування на договірній (контрактній) основі складу та обся
гів продукції (робіт, послуг), необхідної для державних потреб, розміщення

державних контрактів на поставку (закупівлю) цієї продукції (виконання
робіт надання послуг) серед суб’єктів господарювання, незалежно від їх
форми власності. Основним законодавчим актом, що регулює відносини
державного замовлення, є Закон України «Про державне замовлення для
задоволення пріоритетних державних потреб» від 22 грудня 1995 р. Згідно
з ч. 8 ст. 2 цього Закону для виконавців державного замовлення, заснова
них повністю або частково на державній власності (державних підпри
ємств, установ та організацій, акціонерних товариств, у статутному фонді
яких контрольний пакет акцій належить державі, орендних підприємств,
заснованих на державній власності), а також для суб’єктів господарської
діяльності України всіх форм власності — монополістів на відповідному
ринку продукції державні замовлення на поставку продукції є обов’язкови
ми, якщо виконання державного замовлення не спричиняє збитків зазначе
ним виконавцям державного замовлення.
5. Обов’язок складати та виконувати річний та з поквартальною роз
бивкою фінансовий план на кожен наступний рік. У світовій практиці існує
три основні типи звітності державних підприємств: попередня, наступна
та агрегована. Попри належність до «публічної власності», державні під
приємства, за загальним правилом, не звітують перед публікою. Звітування
тільки перед міністерством (відомством), у сфері управління якого перебу
ває підприємство, хоч і є необхідним, проте мало що дає для забезпечення
прозорості діяльності цього підприємства.
6. Обов’язок перераховувати частину прибутку до державного бю
джету. Держава вирішує ключові фінансові питання діяльності держав
них підприємств, а саме: хто визначає необхідність виплати дивідендів,
хто їх отримує; який ступінь розсуду мають ради директорів і керівник під
приємства в ухваленні головних інвестиційних рішень; яка роль в ухва
ленні фінансових рішень підприємства належить органу, що здійснює
функцію власника, тощо. Деякі країни регулюють ці питання, використо
вуючи правила, дуже подібні до тих, що адресовані недержавним підприєм
ствам, інші встановлюють більш спеціалізовані та обмежувальні режими.
До останньої групи країн належить і Україна. З урахуванням світової прак
тики рекомендується розробка такої дивідендної політики для державних
підприємств, яка не лише надавала б змогу раді директорів підприємства
діяти за власним розсудом, а й брала б до уваги природу підприємства
та його можливості для зростання. Ключовим елементом такої політики
має бути обґрунтування радою директорів необхідності утримання під
приємством будь-яких фондів коштів, а також угода між власниками час
ток у капіталі підприємства (включаючи державу) та радою директорів про
обсяг дивідендів, що підлягає сплаті. Але це потребує використання ме
ханізмів корпоративного управління, відтак може бути реалізоване лише
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в корпоративних державних підприємствах, що є однією з їх переваг над
унітарними.
7. Особливості відповідальності за зобов’язаннями. У більшості зару
біжних країн на державні підприємства поширюється загальне законодав
ство про банкрутство. В Україні від 19 січня 2013 р. набрала чинність нова
редакція Закону України «Про відновлення платоспроможності боржни
ка або визнання його банкрутом», яка була прийнята Верховною Радою
України 22 грудня 2011 р. Нова редакція Закону закріплює низку новел,
частина з яких стосується особливостей банкрутства державних унітарних
підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких
є певна частка державної власності. Однією із найістотніших особливостей
нової редакції Закону стало скасування відповідно до пп. 9 п. 7 розділу Х
Закону мораторію на примусову реалізацію майна державних підприємств,
який встановлювався абз. 3 ст. 2 Закону України «Про введення мораторію
на примусову реалізацію майна» від 29 листопада 2001 р. Цей мораторій,
що існував з початку 2002 р., унеможливлював визнання банкрутом, від
криття ліквідаційної процедури і примусову реалізацію майна державних
підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких част
ка держави становить не менше 25 відсотків,.
Державні підприємства у своїй діяльності виконують низку функцій,
основними з яких є: оздоровлення тих галузей, які перебувають у кризі за
допомогою таких державних інструментів: надання субсидій, проведення
оновлення, спеціалізації; забезпечення діяльності підприємств і галузей,
які малорентабельні і не привабливі для приватних підприємців; допомога
важливим галузям економіки з метою забезпечення необхідного рівня еко
номічної життєдіяльності та прискорення НТП; охорона навколишнього
середовища шляхом впровадження безвідходних технологій, будівництво
очисних споруд та інше.
Однак вдалим підходом щодо виділення функцій державного підпри
ємства є уточнена згодом позиція В. М. Мотриченко, відповідно до якої
виявлено такі функції державних підприємств як виробничо-технічна, еко
номіко-управлінська, соціальна, зовнішньоекономічна, науково-стратегічна,

оздоровча (компенсаторна), фіскальна, природоохоронна, забезпечення пра
вопорядку та благоустрою, культурно-історична, цілісна, які доводять ви
нятковість та соціальну значущість державних підприємств.
Крім того, автором доведено, що підприємства державної форми влас
ності, окрім традиційних функцій (виробничо-технічної, економіко-управ
лінської, зовнішньоекономічної), виконують ще й загальнонаціональні
функції (соціальну, науково-стратегічну, оздоровчу (компенсаторну), фіс
кальну, природоохоронну, забезпечення правопорядку та благоустрою, куль
турно-історичну, цілісну), які неспроможні виконати підприємства інших
форм власності. Перевагою державних підприємств є їх здатність поєдну
вати державний контроль та приватну ініціативу, можливість господарю
вання в кризовий період, протистояння внутрішнім та зовнішнім загрозам,
захист національних інтересів тощо.
Однак Г. Я. Аніловська, враховуючи різноманітність державних інсти
туцій та необхідність виокремлення державних підприємств, сформулюва
ла такі головні ознаки останніх: базування на державній власності — повне
чи часткове, що забезпечує державний інтерес та використання підпри
ємств з метою регулювання економіки, досягнення певних макроекономіч
них завдань; налаштованість на реалізацію певних суспільних цілей (забез
печення суспільних благ, громадської користі), тобто здійснення соціально
корисної діяльності під суспільним контролем.
При цьому О. Р. Кібенко визначає такі особливості в діяльності дер
жавних підприємств: 1. ДП зобов’язане приймати та виконувати доведені
до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення.
2. ДП не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим
юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.
3. ДП має право відчужувати майнові об’єкти, що належать основним фон
дам, лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно
належить, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено зако
ном. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних
фондів, ДП має право лише в межах повноважень та у спосіб, що перед
бачені ГК України та іншими законами. Відчуження нерухомого майна,
а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та ру
хомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового
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Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. Львів, 2005. С. 12.
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погодження в установленому порядку з ФДМ України. Фонд державного
майна України виступає організатором продажу нерухомого майна в по
рядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Кошти, одержані
від продажу майнових об’єктів, що належать до основних фондів ДП, вико
ристовуються відповідно до затвердженого фінансового плану, якщо інше
не передбачено законом. Кошти, одержані від продажу нерухомого майна,
за вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна, якщо інше
не встановлено законом, зараховуються до загального фонду Державно
го бюджету України (Порядок відчуження об’єктів державної власності
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 р.
№ 803; Порядок прийняття Агентством держмайна України рішень щодо
відчуження державного майна, затверджений наказом Агентства держмай
на України від 02.02.2012 р. № 10); 4. ДП не можуть виступати засновника
ми суб’єктів господарювання (Декрет КМ України «Про впорядкування
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю дер
жавних підприємств» від 31.12.1992 р. № 24‑92); 5. ДП може здійснювати
списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також
проводити прискорену амортизацію основних фондів лише за згодою орга
ну, до сфери управління якого воно входить; 6. ДП самостійно здійснює
заставу майна, за винятком цілісного майнового комплексу підприємства,
його структурних підрозділів, будівель і споруд, застава яких здійснюється
з дозволу та на умовах, погоджених з органом, уповноваженим управляти
відповідним державним майном (статті 4, 11 Закону України «Про заста
ву»). 7. Декілька ДП можуть бути об’єднані за рішенням власника (упов
новаженого ним органу) у державні господарські об’єднання. 8. Передача
майна ДП в оренду здійснюється в спеціальному порядку, визначеному ГК
України та Законом України «Про оренду державного та комунального
майна» від 10.04.1992 р. № 2269‑XII. 9. Державні (комунальні) підприєм
ства за наявності підстав зобов’язані вжити заходів щодо стягнення в поряд
ку регресу збитків з інших суб’єктів господарювання або стягнути збитки
з винних працівників підприємства відповідно до вимог законодавства про
працю (ст. 228 ГК України).
Підсумовуючи наведене, слід виділити такі ключові моменти у розу
мінні державного підприємства сучасними правниками.
По-перше, в умовах трансформації економіки та тотального рефор
мування законодавства, досі відбувається пошук оптимальної моделі роз

витку національної економіки, ефективне функціонування якої наразі об’єк
тивно не уявляється без участі державних підприємств і їх, наскільки це
можливо, належного та ефективного (з отриманням прибутку) функціону
вання.
По-друге, державні підприємства є невід’ємною частиною державного
сектору економіки, а значить, їх розвиток залежить від багатьох історич
них, економічних, соціальних, політичних та інших факторів, які відобра
жають розвиток країни в цілому. Історичні передумови і причини розвитку
державних підприємств в Україні були детально викладені у другому роз
ділі. Звичайно, останні мають братися до уваги при перетворенні держав
них підприємств в інші форми господарювання.
По-третє, місце та роль державних підприємств у сучасній Україні,
а також еволюція розвитку підприємств державної форми власності та по
шук шляхів підвищення ефективності їх діяльності досі активно обгово
рюються науковою спільнотою, а також є предметом дискусій у практичній
площині.
При цьому у сучасній юридичній науці дотепер немає єдиного визна
чення державного підприємства, однак вчені одностайні у тому, що основ
ною відмінністю державного підприємства від приватного є специфічний
результат діяльності, який в першому випадку більше (переважним чи
ном) спрямований на досягнення соціального, політичного, економічного
результату в масштабах глобальної користі для держави в цілому, тоді як
діяльність приватного підприємства спрямована на отримання прибутку
та підвищення рівня добробуту власника.
Наразі державні підприємства в Україні займають власну НІШУ,
маючи особливий статус та виконуючи специфічні функції. Проте, на
скільки така ніша має бути значною і яку кількість державних підпри
ємств вона потребує, — питання відкрите.


Кібенко О. Р. Організаційно-правові форми державного підприємства та державного акціонерного товариства: порівняльно-правовий аналіз // Право та інноваційне
суспільство. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2013_1_9 (дата звернення:
25.10.2018 р.).
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Розділ 4
Види та характерні ознаки 
державних підприємств
Питанню видів та ознак державних підприємств присвячено чима
ло праць вітчизняних правознавців. Одними з фундаментальних є праця
В. С. Щербини «Суб’єкти господарського права» та праця О. А. Черненко
«Організаційно-правові форми державного підприємства» (дис. канд. юрид.
наук: 12.00.04.), проте наукові дискусії навколо цих питань тривають і ми
наведемо існуючі точки зору та висловимо власну позицію.
Сучасні державні підприємства різняться не лише за сферою діяль
ності, а й за класифікацією, яка виокремлює різні види підприємств дер
жавного сектору економіки відповідно до ознак, притаманних кожному
виду, які і виступають основою для класифікації.
На сьогодні класифікація державних підприємств здійснюється на під
ставі таких критеріїв як: спосіб утворення (заснування) та порядок фор
мування статутного капіталу; правовий титул майна; кількість працюючих
та обсяг валового доходу від реалізації продукції за рік; мета здійснення
діяльності; обсяг відповідальності за зобов’язаннями; особа засновника;
галузева належність.
При цьому О. Р. Кібенко звертає увагу на те, що суб’єкти державного
сектору економіки можуть створюватися або існувати в досить обмеже
ній кількості організаційно-правових форм, до яких можна віднести такі:
1) державне унітарне комерційне підприємство (діє відповідно до ГК Украї
ни); 2) державне унітарне казенне підприємство (діє відповідно до ГК
України); 3) акціонерне товариство (основними законодавчими актами,
що регулюють правовий статус форми, є Закон України «Про акціонерні

товариства»; акціонерне товариство, у свою чергу, може існувати в таких
формах як державна керуюча холдингова компанія і державна холдингова
компанія (Закон України «Про холдингові компанії в Україні»); національ
на або державна акціонерна компанія; 4) дочірнє підприємство, засноване
на державній або комунальній власності; 5) державне об’єднання (кон
церн); 6) інші, крім акціонерного, форми господарських товариств, пере
важно ТОВ (створювалися у процесі приватизації малих державних під
приємств або шляхом заснування спільно з іншими суб’єктами, сьогодні
майже не існують) (Закон «Про господарські товариства»).
Зі змісту законодавства України та практики організації держав
ного господарювання в Україні випливає, що організаційно-правовими
формами державних підприємств в Україні є унітарне підприємство
та господарське товариство (акціонерне товариство та товариство з об
меженою відповідальністю).
О. М. Вінник звертає увагу на те, що підприємства державної форми
власності можуть бути як унітарного, так і корпоративного типу. До пер
ших (унітарного типу) належать державне комерційне підприємство і ка
зенне підприємство, до других (корпоративного типу) — державне (націо
нальне) акціонерне товариство (корпоратизоване підприємство). На її дум
ку, державне унітарне підприємство — це таке підприємство унітарного
типу, яке діє на базі відокремленої частини державної власності без поді
лу її на частки, створюється в розпорядчому порядку компетентним орга
ном держави і входить до сфери управління зазначеного органу. Озна
ки державного унітарного підприємства закріплені в статтях 73, 73-1, 73-2
ГК України.
Відповідно до іншої точки зору державне унітарне підприємство — це
самостійний суб’єкт господарювання, що створюється компетентним дер
жавним органом в розпорядчому порядку і входить до сфери управління
цього органу, діє на підставі статуту на основі відокремленої частини дер
жавної власності, що не поділяється на частки та закріплюється за ним
на праві господарського відання або оперативного управління, безпосеред
ньо здійснює виробничу, науково-дослідну, торговельну, іншу господар


Черненко О. А Організаційно-правові форми державного підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04. Київ: НДІ приват.
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ську діяльність з метою одержання прибутку (доходу) та задоволення су
спільних потреб з урахуванням встановлених обмежень господарської пра
восуб’єктності.
Таке розуміння державного унітарного підприємства цілком узгоджу
ється із ч. 4 ст. 63 ГК України, якою визначено, що унітарне підприєм
ство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того
майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не поділений на
частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або
через керівника, який призначається (обирається) засновником (нагля
довою радою такого підприємства у разі її утворення), керує підприєм
ством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, ви
рішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є під
приємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності
об’єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності
засновника.
Вважається, що державному унітарному підприємству, крім загальних
ознак (характерних для всіх підприємств), притаманні специфічні риси:
— господарська організація унітарного типу;
— підприємство-невласник, що зумовлює необхідність виконання при
писів власника (відповідно до його компетенції) і погодження з ним основ
них питань діяльності;
— функціонування на основі державного майна, яке закріплюється
за державним унітарним підприємством на праві господарського відання
чи оперативного управління;
— функції власника майна (органу, уповноваженого управляти дер
жавним майном) щодо державного унітарного підприємства зазвичай ви
конує галузеве міністерство (відомство), до сфери діяльності якого вхо
дить підприємство, або державне господарське об’єднання, до складу якого
включено підприємство;
— органи управління державного унітарного підприємства: керів
ник підприємства, який призначається (обирається) суб’єктом управління
об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління підпри
ємством, або наглядовою радою такого підприємства (у разі її утворення)
і є підзвітним органу, який його призначив (обрав); наглядова рада під
приємства (у разі її утворення), яка в межах компетенції, визначеної ста
тутом підприємства та законом, контролює і регулює діяльність керівника
підприємства;

— відсутність у державного унітарного підприємства обов’язку відпо
відальності за зобов’язаннями власника (держави) і органу влади, до сфери
управління якого воно входить.
Фактично органами управління державного унітарного підприємства є:
— керівник підприємства, який призначається (обирається) суб’єктом
управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управ
ління підприємством, або наглядовою радою такого підприємства (у разі
її утворення) і є підзвітним органу, який його призначив (обрав);
— наглядова рада підприємства (у разі її утворення), яка в межах ком
петенції, визначеної статутом підприємства та законом, контролює і регу
лює діяльність керівника підприємства.
По суті, наглядова рада державного унітарного підприємства утворю
ється за рішенням суб’єкта управління об’єктами державної власності, що
здійснює функції з управління підприємством. Порядок утворення, органі
зації діяльності та ліквідації наглядової ради державного унітарного під
приємства (крім підприємств оборонно-промислового комплексу) та її ко
мітетів визначається Кабінетом Міністрів України та переглядається не рід
ше, ніж раз на п’ять років. Порядок утворення, організації діяльності та
ліквідації наглядової ради державного унітарного підприємства обороннопромислового комплексу визначається відповідно до Закону України «Про
особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-про
мисловому комплексі».
Крім того, державні унітарні підприємства на рівні закону (ГК Украї
ни) обмежуються у своїх повноваженнях:
1) засновницьких (відповідно до ст. 1 Декрету «Про впорядкування
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю дер
жавних підприємств» державні підприємства (за визначеними цим актом
винятками) не можуть бути засновниками суб’єктів підприємницької ді
яльності будь-яких організаційних форм та видів; рішення про створення
підприємств державної власності (в тому числі дочірніх) та участі в госпо
дарських товариствах приймаються органом, уповноваженим здійснювати
управління державним майном згідно із Законом України «Про управління
об’єктами державної власності»);
2) щодо розпорядження закріпленим за ним на праві господарського
відання чи оперативного управління майном; при цьому межі повноважень
щодо розпорядження майном залежать від правового титулу майна;
3) щодо розпорядження прибутком (відповідно до вимог закону і поло
жень статуту);

  Черненко О. А. Організаційно-правові форми державного підприємства: дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.04. Київ: НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України,
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Вінник О. М. Господарське право: курс лекцій (Загальна частина). Київ: Ліра-К,
2017. С. 105—106.

94

95



Розділ 4

Види та характерні ознаки державних підприємств

4) щодо укладення договорів (обов’язковість прийняття державного
замовлення та укладення договору про закупівлі; вчинення значних право
чинів та правочинів із заінтересованістю в спеціальному порядку — стат
ті 73-1, 73-2 ГК України);
5) щодо затвердження фінансового плану підприємства компетентним
органом держави (зазвичай господарським);
6) міністерством/відомством, до сфери управління якого належить під
приємство, а у передбачених законом випадках — Кабінетом Міністрів
України).
Відповідно до іншої точки зору існують і спеціальні ознаки таких під
приємств, що випливають саме з їх унітарного типу: 1) створення в розпо
рядчому порядку органом державної виконавчої влади; 2) неподільність
майна підприємства; 3) закріплення майна за підприємством на похідному
правовому титулі (праві господарського відання або праві оперативного
управління); 4) обмеження господарської правосуб’єктності; 5) здійснення
управління підприємством одноособовим керівником.
Разом із тим, державні унітарні підприємства залежно від комплексу
ознак (виду господарської діяльності — комерційна чи некомерційна, пра
вового титулу майна — право господарського відання чи право оператив
ного управління, можливості чи неможливості бути суб’єктом банкрутства
та ін.) поділяються на державні комерційні підприємства і казенні підпри
ємства (ч. 8 ст. 73 ГК України), що цілком узгоджується із положеннями
статей 73—77 ГК України.
Натомість державне комерційне підприємство відповідно до ст. 74 ГК
України є суб’єктом підприємницької діяльності, діє на основі статуту
або модельного статуту і несе відповідальність за наслідки своєї діяль
ності усім належним йому на праві господарського відання майном згід
но з цим Кодексом та іншими законами, прийнятими відповідно до цього
Кодексу.
Основні ознаки державного комерційного підприємства містяться в
статтях 74 і 75 ГК України:
— наявність статусу суб’єкта підприємницької діяльності, що діє на
основі статуту на принципах підприємництва (ст. 44 ГК України);
Вінник О. М. Господарське право: курс лекцій (Загальна частина). Київ: Ліра-К,
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Там само.

— основний правовий титул майна — право господарського відання,
відповідно до якого державне комерційне підприємство володіє, користу
ється і розпоряджається майном, закріпленим за ним уповноваженим орга
ном з обмеженням правомочності щодо розпорядження майна, зокрема:
заборонено передавати на безоплатній основі майно будь-якій особі; відчу
жувати, віддавати в заставу майнові об’єкти, що належать до основних
фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць
та підрозділів — лише за попередньою згодою органу, до сфери управлін
ня якого воно входить (галузеве міністерство/відомство, державне госпо
дарське об’єднання, а при відчуженні нерухомого майна — ще й погоджен
ня з Фондом державного майна), і, як правило, на конкурентних засадах;
одержані від продажу таких об’єктів кошти використовуються відповідно
до затвердженого фінансового плану, якщо інше не передбачено законом;
списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також
прискорена амортизація основних фондів державного комерційного під
приємства можуть проводитися лише за згодою органу, до сфери управлін
ня якого входить дане підприємство;
— обов’язковість формування засновником, функції якого виконує
уповноважений орган держави (галузеве міністерство/відомство чи дер
жавне господарське об’єднання), статутного капіталу, розмір якого вста
новлюється уповноваженим органом, до сфери управління якого належить
підприємство;
— обов’язковість формування з дотриманням встановлених законом
нормативів і порядку спеціальних (цільових) фондів: амортизаційного, ре
зервного, фонду розвитку виробництва, фонду споживання (оплати праці),
інших фондів, передбачених статутом підприємства;
— необхідність підтримання майново-фінансового стану державного
комерційного підприємства не нижче встановленого мінімального розміру
статутного фонду;
— наявність обов’язку приймати та виконувати доведені до підприєм
ства в установленому законодавством порядку державні замовлення (згід
но із Законом України «Про публічні закупівлі»), а також враховувати їх
при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого еконо
мічного і соціального розвитку та виборі контрагентів;
— обов’язковість оприлюднення інформації про свою діяльність, крім
випадків, встановлених законом, шляхом розміщення її на власній веб-сто
рінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті суб’єкта управління об’єкта
ми державної власності, що здійснює функції з управління підприємством,
у строки та порядку, визначені Кабінетом Міністрів України;
— затвердження фінансового плану підприємства до 01 вересня року,
що передує плановому, компетентним органом держави, а саме: а) щодо
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підприємств, що є суб’єктами природних монополій, та підприємств, плано
вий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів
гривень, — Кабінетом Міністрів України; б) щодо інших підприємств —
органами, до сфери управління яких вони входять;
— обов’язок самостійної відповідальності за наслідки своєї діяльності
усім належним на праві господарського відання майном (в тому числі у разі
визнання банкрутом);
— відсутність у держави та уповноваженого органу обов’язку відпові
дальності за зобов’язаннями державного комерційного підприємства, крім
передбачених законом випадків (зокрема, ч. 6 ст. 74 ГК України передбача
ється, що збитки, завдані державному комерційному підприємству внаслі
док виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого само
врядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними,
підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рі
шенням суду);
— можливість перетворення у передбачених законом випадках і по
рядку в корпоратизоване (державне/національне акціонерне товариство)
чи казенне підприємство.
Разом із тим, як зазначає О. А. Черненко, необхідно враховувати, що
організаційно-правовій формі державного комерційного підприємства влас
тиві недоліки, які визначають обмежену придатність її для здійснення під
приємництва:
1) відсутність субсидіарної відповідальності держави за зобов’язан
нями підприємства;
2) безконтрольність використання майна підприємства;
3) складність застосування до керівників заходів відповідальності за
результати діяльності підприємства;
4) відсутність обов’язку проведення періодичних аудиторських пере
вірок;
5) обмеженість ринкової комунікації, недоступність зовнішніх джерел
фінансування.
В цілому погоджуючись із слушними зауваженнями О. А. Черненко,
лише зауважимо, що питання обмеженої ринкової комунікації і недоступ
ність зовнішніх джерел фінансування є дискусійними. Якщо питання отри
мання кредитів ще можна зрозуміти з огляду на кількість необхідних про

цедур від органів власника (профільне міністерство, Кабінет Міністрів
України тощо), то брак «ринкової комунікації» слід віднести до відсутності
відповідного бажання до такої комунікації.
Видом підприємства державної форми власності також є казенне під
приємство — ст. 76 ГК України.
Вважається, що казенне підприємство — це таке державне унітарне
підприємство, яке діє на основі відокремленої частини державної власності,
що не підлягає приватизації, без поділу її на частини, створюється за рі
шенням Кабінету Міністрів України і входить до сфери управління органу,
уповноваженого управляти відповідним державним майном.
При цьому деякі автори визначають поняття казенного підприємства
(з урахуванням усіх його ознак як унітарного державного підприємства)
як підприємства, що створюється за рішенням Кабінету Міністрів України
у випадках та порядку, визначених законом, для задоволення публічних
інтересів, суспільних та державних потреб шляхом прийняття на виконан
ня державного замовлення, входить до сфери управління державного орга
ну, уповноваженого управляти відповідною часткою державного майна,
має господарську правосуб’єктність, обмежену законом, статутом та цільо
вим призначенням майна, діє на основі відокремленої частки державної
власності, закріпленої за ним на праві оперативного управління, характери
зується особливим порядком розподілу, використанням прибутку та оподат
куванням результатів діяльності, несе відповідальність за своїми зобов’я
заннями в межах та порядку, визначених законом.
Основні ознаки казенного підприємства:
— підприємство унітарного типу державної форми власності;
— створюється за рішенням КМ України; може створюватися як шля
хом заснування, так і шляхом реорганізації за наявності визначених в ч. 1
ст. 76 ГК України умов (законом дозволено здійснення господарської діяль
ності лише державним підприємствам; основним — понад 50% продукції,
робіт, послуг підприємства є держава; за умовами господарювання немож
лива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів; приватизацію
майнових комплексів підприємства заборонено законом);
— здійснення некомерційної (як правило або переважно) господар
ської діяльності щодо виробництва продукції (робіт, послуг) і реалізація
її за цінами (тарифами), що визначаються (як правило) у встановленому
урядом порядку;
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— функції власника майна (органу, уповноваженого управляти дер
жавним майном) щодо казенного підприємства виконує галузеве міністер
ство (відомство): затверджує статут казенного підприємства, призначає
його керівника, здійснює контроль за додержанням положень статуту та
ефективністю використання закріпленого за казенним підприємством дер
жавного майна; здійснює планування та фінансовий контроль за госпо
дарською діяльністю казенного підприємства; затверджує фінансовий план
та план розвитку казенного підприємства; укладає з ним договори про за
купівлі (на поставку продукції, виконання робіт, надання послуг) відпо
відно до Закону Украни «Про публічні закупівлі»; визначає порядок ви
користання чистого прибутку казенного підприємства шляхом встанов
лення обов’язкових нормативів розподілу такого прибутку; затверджує
умови та фонд оплати праці з урахуванням умов, передбачених галузевою
угодою;
— діє на підставі статуту, що розробляється відповідно до затвердже
ного КМ України Типового статуту казенного підприємства, і має вклю
чати, крім загальних положень, положення про обов’язкову звітність казен
ного підприємства за встановленою Кабінетом Міністрів формою та від
повідальність керівника підприємства за результати його господарської
діяльності;
— належить до підприємств-невласників, що функціонує на основі
державного майна, закріпленого за казенним підприємством на праві опе
ративного управління, яке передбачає: 1) необхідність цільового (насам
перед для виконання державного замовлення) використання майна із знач
ним обмеженням повноважень щодо його розпорядження; 2) не має права
відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним май
ном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди органу, до
сфери управління якого воно входить; 3) відповідає за своїми зобов’язан
нями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні, а у разі недо
статності зазначених коштів держава, в особі органу, до сфери управління
якого входить підприємство, несе повну субсидіарну відповідальність за
зобов’язаннями казенного підприємства.
Щоправда, з цього приводу деякі автори уточнюють, що ознаками ка
зенного підприємства є: 1) сфера господарювання, в якій створюються та
здійснюють діяльність казенні підприємства (ч. 1 ст. 76 ГК України); 2) неко
мерційна мета здійснення діяльності; 3) створення Кабінетом Міністрів
України; 4) особливий правовий режим майна підприємства; 5) особливий
характер управління господарською діяльністю підприємства; 6) обмежена

відповідальність підприємства; 7) обмежений характер правосуб’єктності
підприємства; 8) особливий порядок розподілу та використання прибутку
підприємства; 9) оподаткування результатів діяльності.
Слушною є думка про те, що якщо існування унітарних підприємств
пов’язане, у першу чергу, з оформленням держави як суб’єкта в майновому
обороті, то заснування корпоративних підприємств (господарських това
риств) спрямоване на відділення капіталу-функції від капіталу-власності
і введення в економіку самостійного суб’єкта права, не пов’язаного з май
ном публічного власника.
Щодо державного корпоративного підприємства, то у сучасній науко
вій літературі воно визначається як підприємство, утворене в організацій
но-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою
відповідальністю, державна частка у статутному капіталі якого перевищує
50% чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального
впливу на господарську діяльність цього підприємства.
Ознаки державного корпоративного підприємства поділяються на пер
винні, що слугують виокремленню цих підприємств з кола суб’єктів гос
подарювання (організаційно-правова форма господарського товариства;
перебування господарського товариства під контролем держави), та вто
ринні, що визначаються особливостями політики держави в державному
секторі господарювання (обсяг господарської компетенції; правовий ти
тул майна; порядок корпоративного управління; порядок складання звіт
ності і розкриття інформації про діяльність; застосування законодавства
про банкрутство).
Державні підприємства корпоративного типу, зазвичай, діють у формі
акціонерного товариства (ДАТ), якому притаманні такі ознаки:
— правове регулювання: Закон України «Про акціонерні товариства»
з урахуванням специфіки (належність до державного сектору економіки);
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Види та характерні ознаки державних підприємств

— ГК України (статті 79, 89, 90), закони України: «Про приватизацію
державного майна», «Про управління об’єктами державної власності»,
«Про холдингові компанії» (статті 6, 7), «Про особливості утворення пуб
лічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального ко
ристування», підзаконні акти (Указ Президента України від 07.11.2001 р.
«Про невідкладні заходи щодо впорядкування діяльності державних (націо
нальних) акціонерних та холдингових компаній», Порядок реєстрації ви
пуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі привати
зації та корпоратизації, затверджений рішенням НКЦПФР від 26.02.2013 р.
№ 248 та ін.);
— формально має статус публічного акціонерного товариства, хоча
фактично зазвичай є товариством однієї особи — держави в особі уповно
важеного органу;
— створюються відповідно до затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 802 Порядку перетворення дер
жавного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство;
— належать до державних суб’єктів господарювання, що забезпечу
ється через володіння державою 100% акцій такого товариства і, відповід
но, здійснення державою в особі уповноважених нею органів та осіб управ
ління корпоративними правами держави в цих товариствах;
— засновником виступає одна юридична особа — господарське мініс
терство (відомство), у віданні якого перебуває державне підприємство, що
корпоратизується;

— державна реєстрація товариства здійснюється його засновником
в загальному порядку, але без сплати реєстраційного збору;
— виконавчий орган товариства — правління формується: на стадії
його заснування шляхом перетворення державного унітарного підприєм
ства у АТ — засновником, а склад формується з керівних працівників
державного підприємства, головою правління призначається керівник дер
жавного корпоратизованого підприємства; в подальшому (в процесі функ
ціонування, якщо виникає потреба змінити склад правління) спостереж
ною/наглядовою радою товариства;
— в обов’язковому порядку створюється спостережна/наглядова ра
да товариства, яка формується і діє відповідно до Положення про спосте
режну раду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
19.07.1993 р. № 556; метою діяльності спостережної ради є захист інтере
сів держави та інших акціонерів;
— реєстрація та випуск акцій корпоратизованого підприємства — ДАТ
здійснюється відповідно до Порядку реєстрації випуску акцій акціонер
них товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо
вого ринку від 26.02.2013 р. № 248;
— нараховані дивіденди по акціях такого товариства, що належать
державі, зараховуються до державного бюджету;
— наявність значних особливостей у правовому статусі ДАТ зумовлю
ють уніфікацію правового регулювання у формі спеціального закону, який,
проте, ще не прийнятий.
Не слід забувати й про те, що державні підприємства можна класифі
кувати: 1) залежно від способу утворення (заснування) та порядку фор
мування статутного капіталу; 2) за правовим титулом майна; 3) залежно
від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції
за рік; 4) за метою здійснення діяльності; 5) за обсягом відповідальності за
зобов’язаннями; 6) залежно від особи засновника; 7) залежно від галузевої
належності.
Закінчуючи розділ про види та характерні ознаки державних підпри
ємств, слід зауважити, що переважна кількість визначених і проаналізова
них ознак носить все ж більше формальний характер, оскільки ґрунтуєть
ся на аналізі чинного законодавства. З огляду на це, на нашу думку, існує
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ще одна характерна ознака, яка притаманна всім державним підприєм
ствам без винятку. Цю ознаку можна визначити як перетворену або видо
змінену форму відомого з політекономії явища «відчуження робітників від
засобів виробництва». Зміст юридичних відносин власності, за К. Марк
сом, визначається соціально-економічною формою виробництва, оскільки
економічні відносини, відносини матеріального виробництва становлять
основу вільної приватної власності. Відтак першорядного значення мисли
тель надавав дослідженню відносин власності «в їх реальній формі, тобто
як виробничих відносин», а не у їх юридичному вираженні, як «вольових
відносин».
Іншими словами, переносячи зазначені положення політекономії на
сучасну площину, робітник відповідного підприємства не надто зацікавле
ний у ефективних результатах самого підприємства (або відповідної спра
ви), оскільки безпосередньо не відчуває значного економічного (фінансо
вого) ефекту. Виходом із цієї ситуації класики політекономії вважали про
цес «усуспільнення», за якого кожен працівник буде відчувати причетність
до самого виробництва (підприємства та/або відповідної справи). На прак
тиці ми спостерігаємо прямо протилежний результат, а саме, незацікавле
ність, а часом і просто байдужість працівників до результатів діяльності
підприємства, оскільки, як правило, від цього не залежить їх власний еко
номічний (фінансовий, матеріальний) результат. Така сама ситуація спосте
рігається і з більшістю керівників відповідних державних підприємств.
Більш детально цю характерну ознаку державних підприємств ми роз
глянемо у розділі, присвяченому підвищенню ефективності діяльності дер
жавних підприємств.

 Маркс К. Капітал. Київ: Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1980. 926 с.



104

Розділ 5
Причини 
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державних підприємств
За стандартом ОЕСР, обґрунтуванням державної власності на під
приємства має бути суспільний інтерес: створення суспільних благ, робо
та на ринку природних монополій, підтримка стратегічних національних
інтересів. Отримання прибутку не входить до переліку можливих цілей
підприємств державної власності.
Оскільки країни ЄС є членами ОЕСР, їх політика щодо власності на
підприємства відповідає цьому стандарту. Дослідження Європейської ко
місії демонструє, що приватні підприємства мають набагато кращі резуль
тати діяльності, ніж державні.
Втім отримання прибутку не може бути причиною державного воло
діння підприємством — це може бути хіба що суспільно корисна функція.
На сьогодні питання неефективної діяльності державних підприємств
стало аксіомою, яка не потребує доведення. Задля того, аби не бути го
лослівними, варто навести цифри, які показують (визначають) ключо
вий фактор діяльності будь-якого підприємства — рівень прибутковості.
При цьому важливо зауважити, що ми маємо виключити з цього аналі
зу державні підприємства, які здійснюють некомерційну господарську
діяльність.
Наведемо «сухі» цифри стосовно прибутковості державних підпри
ємств, які займаються комерційною діяльністю, і порівняємо їх показники
з показниками приватних підприємств. Ці цифри є загальноступними і мо
жуть бути перевіреними у відкритих джерелах.
Зокрема, як засвідчив аналіз, проведений експертами Центру еконо
мічної стратегії (ЦЕС), державні підприємства в Україні менш прибуткові,
ніж приватні на 2,9 відсоткового пункту.

Зазначені підприємства утворені в порядку, визначеному гл. 5 ГК України, вони
повинні мати власну систему критеріального оцінювання і не можуть оцінюватися так
само як державні підприємства, що займаються комерційною діяльністю в порядку
гл. 4 ГК України.
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Щоб визначити, чи впливає факт державної власності на прибутко
вість підприємства, дослідники побудували економічну модель. Як засвід
чили дані, державні підприємства в усіх галузях мають нижчу прибутко
вість, ніж приватні.
Залежно від галузі ця різниця становила 8—32 відсоткові пункти.
У кризові роки державні підприємства в половині галузей показували
не набагато гірші результати, ніж приватні. Автори припускають, що в ці
роки на державні підприємства здійснювався потужніший тиск, аби вони
реструктуризувалися.
У роки, коли в країні відбувалися вибори, різниця між прибутковістю
державних і приватних компаній у вісьмох галузях була на рівні років без
виборів, але у двох галузях ця різниця ще більше зростала не на користь
державних підприємств.
Для того щоб дослідити, як факт державної власності впливає на при
бутковість українських підприємств, експерти ЦЕС проаналізували ано
німізовані дані за результатами діяльності державних і приватних під
приємств за 2016 рік. До уваги бралися такі показники: прибутковість
підприємств, дата їх реєстрації, дохід, активи, капітал, кредиторська забор
гованість, короткострокові зобов’язання, форма реєстрації, галузь.
Медіанні значення цих показників свідчать, що державні підприємства
мають набагато меншу прибутковість. Водночас вони набагато більші за
приватні за розміром капіталу чи активів і за кількістю працівників. Також
приватні підприємства переважно засновані набагато пізніше, ніж державні.
Така різниця не є дивною, оскільки серед приватних компаній кіль
кість малих підприємств набагато більша за кількість середніх та великих
(див. Додатки, табл. 2).
Щоб отримати статистично значимі різниці, експерти побудували мо
дель, де оцінювали, як державна власність впливає на прибутковість під
приємства. Для чистоти дослідження бралися до уваги кількість праців
ників, галузь, тривалість роботи підприємства, його капітал, активи, дохід,
заборгованість (див. Додатки, табл. 3).
Як зазначалося, відповідно до результатів аналізу в Україні держав
ні підприємства, крім підприємств у сільському господарстві, мають на
2,9 відсоткового пункту меншу прибутковість, ніж приватні.
Водночас недержавні підприємства у сільському господарстві за інших
рівних умов мають прибутковість на 7,1 відсоткового пункту більшу за такі
самі підприємства в інших галузях. Це може пояснюватися тим, що вони
більше орієнтовані на експорт, а тому більш конкурентні, ніж підприємства
інших галузей.
Однак, якщо підприємство є одночасно державним і сільськогосподар
ським, то його прибутковість за інших рівних умов менша на 7,7 відсот

кового пункту, ніж у недержавних несільськогосподарських підприємств.
Тобто в аграрному секторі різниця між прибутковістю державних і недер
жавних підприємств становить 14,8 відсоткового пункту на користь при
ватних підприємств.
Перевірка подібних ефектів державної власності у двох інших з трьох
провідних галузей за чисельністю підприємств — операції з нерухомим
майном та оптова торгівля — засвідчила, що там таких ефектів від держав
ної власності немає.
Якщо припустити, що кожне державне підприємство у 2016 р. не отри
мало додаткових 2,9 відсоткового пункту прибутку, то це означатиме,
що держава як власник не отримала додатково близько 4,93 млрд грн лише
за рік.
Водночас такий ефект набагато менший за аналогічні ефекти в різ
них галузях у ЄС: від 8 до 32 відсоткових пунктів. Це може пояснюва
тися методологічними розбіжностями і тим, що в Україні приватні під
приємства приховують доходи від оподаткування, а державним — немає
сенсу.
Зокрема, у 2016 р. негативний прибуток мали 27% приватних підпри
ємств, а серед державних підприємств таких було 30%. Складна податкова
система спонукає до уникнення оподаткування — вона і створює умови
завдяки багатьом легальним методам.
Ще одна причина — нерозвинений фондовий ринок. Це означає, що
у приватних підприємств немає стимулів звітувати про свої прибутки, щоб
залучити інвесторів.
Також слід зважати на слабкий розвиток кредитного ринку. Донедав
на багато позик видавалося пов’язаним з банками особам, отже, кредит
ний ринок не виконував своїх основних функцій. Крім того, низький за
хист прав кредиторів зумовлює обережність банків у їхній кредитній по
літиці.
Таким чином, за результатами аналізу експерти дійшли висновку, що
державні підприємства в Україні показують гіршу прибутковість, ніж при
ватні. Серед найбільших галузей економіки це особливо яскраво виявляєть
ся в аграрному секторі. Отже, державна власність на підприємства є менш
ефективною за приватну.
Деякі автори наводять аргументи на пояснення причин неефектив
ності державних підприємств, які вони бачать у структурі самої економіки
України і місця в ній державних підприємств. Зокрема, можемо назвати
причини, через які державні підприємства та державна власність загалом
мають низьку ефективність.
В окресленій проблематиці слід погодитись із висловленою в науко
вих колах позицією щодо необхідності переосмислення не лише місця дер
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жави в економіці загалом, а й державного підприємництва як регулятивної
функції держави в системі управління національною економікою зокрема.
Відсутність визначеної стратегії та кінцевої мети в оптимізації меж дер
жавного сектору, чіткого визначення сфер застосування державного під
приємництва і його масштабів обумовили ситуацію, коли національна еко
номіка України має низку таких деформацій, серед яких:
— збереження високого рівня монополізації;
— наявність відвертих олігархічно-корумпованих структур;
— високий рівень відносної бідності (розрив між доходами найбід
ніших та найбагатших груп населення);
— високий рівень державного боргу, який не дає змоги спрямувати
фінансові потоки на модернізацію;
— затяжність економічної кризи на фоні недостатньо ефективного
використання потенціалу державного підприємництва.
Проблеми функціонування державних підприємств набувають особ
ливої теоретичної і методологічної ваги в структурі досліджень сучасної
економічної науки, оскільки подальший розвиток економічних відносин
(особливо якщо йдеться про економіки перехідного типу, в яких ринкові
механізми ще не є усталеними і часто не виконують тих функцій, які вони
реалізують у розвинених ринкових економіках світу) потребує відповід
ного наукового обґрунтування.
З цього приводу В. І. Щербина зазначає, що з переходом України до
ринкових відносин, що супроводжується процесом роздержавлення та
приватизації, інтерес науковців до теоретичних і практичних питань функ
ціонування державних підприємств у новому економічному середовищі
послабшав. Поза їхньою увагою залишився факт істотного зниження ефек
тивності роботи цих підприємств. Практика свідчить, що за рівнем орга
нізації управління вони значно поступаються суб’єктам господарювання
альтернативних форм власності. Поряд з тим зарубіжний досвід пере
конує, що в умовах розвинутої ринкової економіки державні підприєм
ства відіграють помітну роль у суспільному розвитку, а за рівнем від
дачі вони не відстають від основної маси корпорацій і фірм інших форм
власності.

Аналіз результатів ринкових перетворень в Україні свідчить, що ефек
тивному використанню державної власності через інститути державного
підприємництва перешкоджає низка проблем:
— відсутні науково обґрунтовані критерії оптимізації обсягу і струк
тури державного сектору економіки;
— потреба в удосконаленні механізму державного регулювання і кон
тролю на підприємствах з державною формою власності;
— відсутня стратегія розвитку підприємств державного сектору еко
номіки;
— низький професійний рівень менеджменту підприємницької діяль
ності.
Ураховуючи міжнародний досвід та результати досліджень, основ
ною причиною низької ефективності діяльності суб’єктів господарювання
є недостатньо розвинута система корпоративного управління, що призво
дить до:
— викривленості інформації, що пов’язана з низьким рівнем прозо
рості діяльності суб’єктів господарювання;
— виникнення конфлікту інтересів керівництва та суб’єктів управлін
ня об’єктами державної власності, зумовленого непрозорим процесом при
значення керівництва та неефективною системою оплати праці;
— відсутності таких структур корпоративного управління як наглядові
ради та незалежні директори, які повинні здійснювати ефективний нагляд
за діяльністю суб’єктів господарювання;
— суперечливості цілей, встановлених для суб’єктів господарюван
ня, та відсутності чіткого розмежування комерційних та некомерційних
(соціально-політичних) функцій суб’єктів господарювання.
У цілому в розвинутих країнах ефективність управління державним
майном визначається відповідно до поставленого завдання. Максимальне
зменшення масиву об’єктів державної власності є фундаментальною
передумовою поліпшення управління нею. Критеріями успіху в цій
справі слугують:
— підвищення вартості державного майна;
— сумарне збільшення капіталізації, яка відбиває загальну оцінну вар
тість комерційних активів, належних державі;
— обсяг сплачених податків (збільшення податкових платежів розгля
дається як позитивний результат);
— розмір виплаченої заробітної плати. Наявність платоспроможного
попиту є найкращим стимулятором для ринкової економіки. Держава може
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стимулювати попит не лише через прямі закупівлі, а й через збільшення
зарплати на підконтрольних підприємствах;
— розмір здійснених інвестицій. Даний показник оцінює перспективи
розвитку державних підприємств.
Тим не менше, зменшення частки держави в економіці, зокрема в
трансформаційній економіці постсоціалістичних країн, ставить на поря
док денний питання про доцільність збереження впливу державного секто
ру на виконання державою її функцій. На сьогодні як у світовій, так і в на
ціональній економіці вибір цього рішення знаходиться під впливом низки
факторів: 1) зовнішніх, коли поширюється глобальний вплив транснаціо
нальних компаній і це нівелює часто розуміння меж, безпеки, єдності на
ціональної економіки як системи; 2) джефферсонівсько-гамільтонівського
парадоксу, який виражає зміст дискусії навколо ролі держави як підпри
ємницької; 3) внутрішніх, які притаманні окремим країнам. Специфічно
це проявляється в трансформаційних економіках, де відбулися три явища:
а) зменшення частки державної власності; б) переростання державного
монополізму в монополізм приватний; в) зміна функцій держави в управ
лінні економікою.
Натомість проведений аналіз фінансових відносин держави та ДП
надав можливість І. І. Тинській зробити висновок про їх двосторонню
неефективність. Так, рівень державного управління діяльністю державних
підприємств є незадовільним, про що свідчать обсяги їх чистого прибутку.
Державні підприємства як платники обов’язкових податків та зборів вико
нують зобов’язання перед бюджетом не повною мірою, а тому держава
стає функціонально неефективною та змушена сплачувати високі відсот
ки за борги минулих періодів. З огляду на виявлені проблеми та необ
хідність стабілізації фінансової ситуації в країні, автор пропонує такі дії:
сприяння покращенню ділової активності суб’єктів державного сектору
економіки, що надасть можливість наростити їх доходи та зменшить за
лежність від централізованого фінансування; формування цілісної дієвої
системи з планування, виконання і контролю за нарахуванням та своєчас
ністю надходження частини чистого прибутку державних підприємств та
господарських товариств до державного бюджету; боротьба з нецільовим
використанням бюджетних коштів, наданих державним підприємствам

на виконання конкретних завдань; пошук оптимального співвідношення
між джерелами формування необхідних ресурсів та напрямами їх викорис
тання; чітке визначення пріоритетів фінансування державних підприємств
відповідно до векторів державної політики; оптимізація фінансового за
безпечення шляхом здійснення постійного пошуку альтернативних джерел
фінансування.
Варто звернути увагу і на інші причини, через які державні підприєм
ства зокрема та державна власність загалом мають низьку ефективність.
Перш за все, це пояснюється специфічною галузевою структурою, тобто
державні об’єкти зосереджені головним чином в галузях, які є невигідними
для приватного капіталу. Іншою причиною є використання державних під
приємств в якості інструменту державного регулювання економіки, відтіс
няючи показник рентабельності на другий план. Однією з найголовніших
причин низької ефективності державних підприємств є неефективність
самого процесу управління ними, хоча досить важливим фактором є особ
ливості зовнішнього ринкового економічного середовища.
В. М. Мотриченко у своїх працях відзначає, що у багатьох випадках
неефективна діяльність пов’язана із невдалим реформуванням, управлін
ням нових власників. Саме тому основними проблемами, які необхідно
вирішити для збереження, покращення управління та господарювання дер
жавних підприємств, є: відсутність сучасної стратегії розвитку державно
го сектору, сучасної концепції управління об’єктами державної власності
та законопроектів щодо покращення управління державними підприєм
ствами; розпорошеність та неузгодженість функцій органів управління дер
жавними підприємствами; використання неефективного управління в інте
ресах зацікавлених бізнес-груп для подальшого привласнення підприємств
чи продажу; недостатнє фінансування та брак коштів на інноваційно-інвес
тиційний розвиток підприємств; недонадходження коштів від договорів
оренди та дивідендів на державні корпоративні права; кримінальні рейдер
ські захоплення підприємств; непрозора та невідкрита система управління
державними підприємствами.
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В. И. Кошкина, д-ра экон. наук В. М. Шупыро. М.: ИНФРА-М, 1997. 496 с.

 Мотриченко В. М. Державне підприємство в системі ринкових відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01. / КНУТШ. Київ,
2010. С. 10—11.
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Розділ 5

Причини неефективної діяльності державних підприємств

Примітно, що деякі автори все ж обґрунтовують у своїх дослідженнях,
що державна власність не є причиною збитковості українських підпри
ємств. У багатьох випадках неефективна діяльність пов’язана із невдалим
реформуванням, управлінням нових власників. Частка підприємств дер
жавної форми власності є незначною, більшість з них є неприбутковими,
окрім тих, що не підлягають приватизації. Країнам, які здійснюють перехід
до ринкової економіки, для забезпечення здійснення основних функцій
держави доцільно було б збільшити частку державної власності в страте
гічних, життєзабезпечувальних, імпортозамінювальних, науково-містких
сферах та галузях, оскільки їхнім основним призначенням, окрім вироб
лення товарів і надання послуг (зокрема суспільних та квазісуспільних),
є досягнення економічного та соціального ефекту в країні. Зазначені дер
жавні підприємства можуть поєднувати державний контроль та приватну
ініціативу, протистояти стихійним силам ринку та діяти там, де приватний
власник є неспроможний та неефективний.
Взявши до уваги викладене вище, наведемо власну думку щодо деяких
причин неефективного функціонування державних підприємств.
По-перше, вбачається, що низька ефективність діяльності державних
підприємств напряму пов’язана як із відсутністю стратегії розвитку держав
ного сектору економіки взагалі, так і відсутністю стратегії розвитку діяль
ності державних підприємств зокрема. По-друге, причиною, яка негативно
впливає на ефективну діяльність державних підприємств, є відсутність кон
куренції, що сприяє виникненню корупції, яка виступає сьогодні невід’єм
ним елементом у системі функціонування державних підприємств. По-третє,
практика засвідчує, що на сьогодні існує дефіцит висококваліфікованих
фахівців, які могли б ефективно керувати державним підприємством, маю
чи відповідний досвід роботи. Із наведеного випливає наступна причина
низької ефективності державних підприємств, яка полягає у тому, що у ке
рівників державних підприємств відсутнє чітке розуміння того, на що спря
мована їхня діяльність, тобто який результат керівник отримає в результаті
діяльності державного підприємства. Тому в більшості випадків, у керів
ників державних підприємств відсутнє розуміння мети та цілей роботи, що
негативно відображається на результаті роботи. По-п’яте, зазвичай, в систе
мі функціонування ДП відсутня мотивація або існує неефективна система
мотивації як керівництва, так і звичайного персоналу, що негативно впли
ває на продуктивність праці, оскільки немає сталої системи стимулів під
вищення ефективності праці.

Крім того, у роботі підприємства важливе значення має оцінка ефек
тивності та швидкість контролю дій, що виконуються, однак у роботі ДП,
на жаль, відсутні ефективні інструменти для такої оцінки.
Таким чином, специфіка діяльності підприємств державної форми
власності, поєднана з особливостями управління, стимулюванням праці,
особливостями конкуренції тощо, формує низку факторів, які можуть нега
тивно вплинути на ефективність діяльності державних підприємств.
Підсумовуючи вищевикладене, доходимо висновку, що в більшості ви
падків питання неефективності зводиться до фіксування того чи іншого
прояву неефективності поводження з державною власністю. Проте біль
шість із запропонованих різними авторами заходів навряд чи призведе до
покращення ситуації, оскільки не вирішує докорінно питання зміни влас
ника. Ще більш одіозним видається пропозиція стосовно необхідності по
кращання роботи прокуратури щодо нагляду за державними підприєм
ствами, адже в такому разі ми фактично боремося не з причиною, а з на
слідками.
Відповідно, вихід із ситуації необхідно шукати в іншій площині, чому
буде присвячено подальший розділ.

 Мотриченко В. М. Державне підприємство в системі ринкових відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 / КНУТШ. Київ,
2010. С. 13—15.


Телеканал «ТЕЛЕВСЕСВІТ». «11 хвилин з Юрієм Кармазіним» (06.08.2018 р.):
Судова реформа в Україні — нагальна потреба оздоровлення органів влади, чи імітація
діяльності «антикорупційників». URL: https://www.youtube.com/watch?v=Lnzv9XrxYtA
(дата звернення: 15.11.2018 р.).
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Підвищення ефективності діяльності державних підприємств

Вкотре ми зауважуємо, що йдеться про державні підприємства, які займаються
(повинні займатися) комерційною діяльністю, на відміну від господарюючих суб’єктів
держави, які не мають на меті отримання прибутку згідно з гл. 5 ГК України.

— державне підприємство «Антонов» (провідний виробник літаків),
ПАТ «Турбоатом» (провідна компанія з виробництва турбін), ПАТ «Суми
хімпром» та ПАТ «Одеський припортовий завод» (виробництво добрив),
інші компанії — машинобудування тощо.
Сьогодні питання, пов’язані із підвищенням ефективності діяльності
державних підприємств, є актуальними і обговорюються не лише науко
вою спільнотою, а й суспільством в цілому, оскільки підприємства держав
ного сектору економіки вже давно потребують модернізації, яка виступає
передумовою їх ефективного функціонування та розвитку. Аналіз діяль
ності переважної більшості державних підприємств в Україні яскраво
демонструє їхню повсякчасну збитковість та, відповідно, необхідність реа
лізації економічних проектів на інших — приватноправових засадах з вико
ристанням класичних форм суб’єктів підприємницьких відносин. Розвиток
державних підприємств стримується, перш за все, суттєвим зниженням
їх фінансово-економічних показників та відсутністю необхідних, насам
перед матеріальних, ресурсів для розвитку державного підприємництва,
що призвело до того, що рівень ефективності господарювання більшості
державних підприємств є недостатнім, а подекуди критичним.
Саме тому в сучасних умовах зростання економіки одним із напрямів
внутрішньої політики держави є реформування законодавства в частині
віднайдення оптимальних шляхів підвищення ефективності діяльності дер
жавних підприємств, які охоплюють широкий комплекс заходів, зокрема
організаційних.
Дослідження різних теоретичних та практичних аспектів діяльності
державних підприємств знайшли відображення в працях таких вчених:
С. Н. Братуся, А. В. Венедиктова, О. М. Вiнник, А. Мельник, Т. М. Мотри
ченко, І. І. Тинської, Н. В. Петришиної, М. Л. Шестак, В. С. Щербини,
В. І. Щербини та інших. Праці зазначених вчених стали підґрунтям для
сучасних досліджень проблем функціонування державних підприємств та
шляхів їх вирішення.
Проте окремі питання визначення заходів щодо підвищення ефектив
ності діяльності підприємств державної форми власності залишились поза
увагою науковців та потребують більш детального дослідження.
На сьогодні більшість питань стосуються того, що роль та особливості
функціонування державних підприємств у розвинутому ринковому середо
вищі зводяться до такого:
— відбувається виключний розвиток тих видів діяльності і напрямів
економіки, які відіграють провідну роль у забезпеченні відповідного рівня
національної безпеки країни (оборонна промисловість, залізничний транс
порт, зв’язок тощо);
— заповнення тих ринкових ніш та напрямів задоволення соціальних
потреб суспільства, в яких через низьку норму прибутку (або навіть повну
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Розділ 6
Підвищення
ефективності діяльності 
державних підприємств
Аналізуючи питання необхідності підвищення ефективності держав
них підприємств у розумінні виведення останніх на прийнятний рівень
прибутковості (навіть не говорячи про зменшення збитковості останніх),
як правило, розглядають різноманітні заходи. Проте ключовим залишаєть
ся питання врахування існуючого статусу підприємств як відокремленої
частини державного майна.
На сьогодні держава є найбільшим власником господарських активів,
саме тому основним завданням Кабінету Міністрів України є забезпечен
ня ефективного управління активами на користь їх основного власника —
Українського народу.
Так, на 100 найбільших суб’єктів господарювання припадає близько
90% сукупних активів та 80% сукупного чистого доходу.
До найбільших суб’єктів господарювання, якими володіє держава,
в Україні належать:
— Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (видобуван
ня та транспортування газу), ПАТ «Центренерго» (теплова енергетика),
державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом» (атомна енергетика), державні вугільні шахти — енергетич
на галузь;
— Укрзалізниця, Українське державне підприємство поштового зв’язку
«Укрпошта», міжнародні аеропорти, у тому числі державне підприємство
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Укравтодор — інфраструктура;
— ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», дер
жавне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укр
спирт» (державна монополія з виробництва спирту) — агропромисловий
комплекс;


Розділ 6

Підвищення ефективності діяльності державних підприємств

неприбутковість) суб’єкти інших форм власності не бажають проводити
підприємницьку діяльність, але ефективний суспільний розвиток не може
бути забезпечений без відповідного задоволення цих соціальних потреб;
— забезпечення національних інтересів за стратегічними напрямами
виробництва, вироблення форми захисту від експансії іноземного капіталу;
— ДП є засобом впливу держави на негативні чинники розвитку еко
номіки і подолання кризових умов цього розвитку завдяки можливостям
більш жорсткого регулювання та координації господарських дій;
— ДП слугують впливовим інструментом регулювання цін на внут
рішньому ринку, м’якого державного втручання у становлення цінової рів
новаги з метою захисту уразливих верств населення;
— забезпечення присутності держави в тих капіталомістких видах
економічної діяльності, де приватний капітал через недостатній його обсяг
не може забезпечити створення і застосування сучасних технологій.
При цьому результати діяльності державних підприємств обумовили
низку проблем, серед яких такі: реалізація схем тіньової приватизації дер
жавного майна під прикриттям державних (національних) акціонерних
та холдингових компаній; передача державних пакетів акцій частини під
приємств, включених до переліку об’єктів права державної власності, які
не підлягають приватизації, до складу державних акціонерних та холдин
гових компаній; некваліфікованість членів правління державних підприєм
ств, які є державними службовцями; слабкий внутрішній контроль на під
приємствах; відсутність типової корпоративної структури та цілей діяль
ності; громіздка бюрократична процедура затвердження фінансових планів
державних підприємств; штучне зменшення частки держави у переданих
керівництвом низки акціонерних та холдингових компаній в управління
державних пакетів акцій; порушення фінансової та податкової дисципліни;
обмежена інформація про діяльність державних підприємств як для суспіль
ства, так і для акціонерів; відсутність перевірки державних підприємств
зовнішніми аудиторами; не налагоджена належним чином позовна робота
підприємств щодо стягнення дебіторської заборгованості тощо.
Для вирішення зазначених проблем деякі автори пропонують здійс
нити на рівні держави такі заходи: розробити та прийняти загальну страте
гію розвитку державного сектору до 2020 р., у тому числі із розробленням
короткострокових концепцій, програм та планів розвитку, в яких необхідно

відобразити вирішення таких проблем як: фінансово-економічна та неза
лежна економічна діагностика, механізм залучення коштів, публічні щоріч
ні звіти, удосконалення менеджменту, захист державних інтересів (корпо
ративних прав), комплексна перевірка приватизованих об’єктів, повернення
об’єктів у державну власність тощо; чітко розмежувати функції, повнова
ження та відповідальність щодо отриманих результатів та наслідків; прийня
ти законопроекти щодо покращення управління держмайном, державними
підприємствами та державними корпоративними правами, в яких необхід
но відобразити: пільгові умови оподаткування збанкрутілих підприємств;
їх державний захист на стадії банкрутства; запобігання незаконному при
власненню (зокрема рейдерські захоплення); захист прав дрібних акціоне
рів; недопущення продажу об’єктів тіньовим способом; відкриття можли
востей для недержавних інвестицій (зокрема на умовах оренди, лізингу, кон
цесії); захист державних корпоративних прав та державних пакетів акцій;
збереження існуючих та повернення приватизованих тіньовим способом
об’єктів у державну власність; запровадження механізму золотої акції; зако
нодавче врегулювання діяльності ДХК, НАК та врегулювання питань щодо
управління державною та комунальною власністю; врегулювання та опти
мізація надходжень коштів до бюджету від оренди держмайна, концесії,
лізингу, виплати дивідендів, податкових платежів. Проте, на думку автора,
зазначені заходи містять, по суті, безліч бланкетних норм і не впливають
безпосередньо на підвищення ефективності державних підприємств.
В цілому, як зазначається, і з цим варто погодитись, шляхами вирішен
ня проблем функціонування вітчизняних державних підприємств мають
стати:
— визначення конкретної частки державного майна та посилення кон
тролю за її використанням;
— вирішення питання доцільності функціонування непрацюючих під
приємств шляхом проведення аналізу результатів роботи збиткових дер
жавних підприємств і акціонерних товариств, у статутних фондах яких
державна частка перевищує 50%, та встановлення причин їх збитковості;
розробка та прийняття Державної програми приватизації, яка б містила
прозорі та ефективні способи продажу об’єктів різних груп;
— введення системи мотивації менеджменту державних підприємств
за результатами роботи;
— проведення на державних підприємствах перевірок кваліфіковани
ми і неупередженими аудиторами;

Щербина В. І. Організація управління державними підприємствами: стан та
 ерспективи. URL: http://www.kdu.edu.ua/statti/2006-5-1(40)/135.pdf (дата звернення:
п
03.11.2018 р.).
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— здійснення інвентаризації майна, що знаходиться у державних ком
паніях, та оцінка його ринкової вартості;
— визначення чітких та обґрунтованих критеріїв віднесення підпри
ємств до таких, що не підлягають приватизації;
— вжиття заходів щодо подолання дебіторської заборгованості компа
ній та відшкодування збитків державі за неповерненими кредитами;
— розробка та законодавче закріплення показників ефективності дер
жавних підприємств, що працюють у ринкових умовах, до яких, крім суто
фінансових показників, мають входити показники, що дають змогу оцінити
міру досягнення поставлених суспільних цілей;
— розробка державними підприємствами власних сайтів, де має міс
титися інформація щодо бізнес-цілей, стратегії розвитку та звіти щодо ре
зультатів їх досягнення (в тому числі і нефінансові звіти);
— виклад інформації, яку вимагає законодавство (фінансові звіти, ан
тикорупційна політика тощо), та інформації щодо основних нефінансових
показників: права людини; трудові відносини, в тому числі і середній роз
мір заробітної плати, заборгованість з виплати заробітної плати; відносини
з громадою тощо;
— впровадження на державних підприємствах стратегічного плану
вання;
— розробка заходів з охорони довкілля та проведення ефективної еко
логічної політики підприємства, оскільки переважна більшість державних
підприємств належать до таких галузей: електроенергетики, транспорту,
хімічної промисловості, машинобудування тощо.
З огляду на зазначене доцільно звернути увагу на те, що Мінеконом
розвитку опублікувало на своєму сайті (http://www.me.gov.ua) перелік офі
ційно затверджених Урядом документів, які сукупно представляють собою
стратегічне бачення щодо поводження з державними підприємствами у
підпорядкуванні центральних органів влади. Так званий тріаж (від англ.
triage — медичне сортування) визначає, які державні підприємства в довго
строковому періоді повинні залишитись у державній власності, бути пере
дані в концесію, приватизовані або ж ліквідовані. Розроблена концепція
є основою подальшого реформування сфери управління державною влас
ністю та одним із зобов’язань, які Україна взяла на себе в рамках домов
леностей із Міжнародним валютним фондом.
Реформа управління державними підприємствами реалізується, зокре
ма, відповідно до положень Стратегії підвищення ефективності діяльності

суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі — Страте
гія), що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 трав
ня 2015 р. № 662‑р.
Так, основною метою реформи є підвищення ефективності діяльності
суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що буде досяг
нута шляхом:
— посилення бюджетного нагляду;
— розроблення основних засад державної політики управління суб’єк
тами господарювання (політика власності);
— удосконалення корпоративного управління суб’єктами господарю
вання;
— реструктуризації та реорганізації суб’єктів господарювання, а також
прозорого та комплексного процесу приватизації.
Крім того, відповідно до Стратегії основними заходами щодо підви
щення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сек
тору економіки є:
— розроблення і впровадження основних засад політики власності,
яка передбачає заходи щодо поліпшення корпоративного управління суб’єк
тами господарювання та чіткого розмежування функцій держави з управ
ління об’єктами державної власності та регулювання ринку;
— посилення бюджетного нагляду за суб’єктами господарювання шля
хом впровадження методології оцінки фіскальних ризиків, пов’язаних з ді
яльністю суб’єктів господарювання.
Вбачається, що у результаті проведення реформи буде досягнуто таких
найбільш важливих результатів:
— забезпечення рівних умов діяльності на ринках, де суб’єкти гос
подарювання конкурують з приватними компаніями, а отже, збільшення
мотивації суб’єктів господарювання до підвищення своєї ефективності;
— підвищення рівня прозорості та підзвітності суб’єктів господа
рювання для забезпечення відповідального і раціонального використання
об’єктів державної власності;
— поліпшення фінансових результатів діяльності суб’єктів господа
рювання і, як результат,
— збільшення доходів державного бюджету;
— підвищення якості послуг, що надаються суб’єктами господарю
вання населенню;
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— досягнення позитивного впливу на національну економіку, бізнессередовище та інвестиційний клімат.
Таким чином, в контексті зазначеного слід додати, що аналіз положень
Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання
державного сектору економіки надає можливість виокремити та визначити
зміст таких основних заходів.
1. Визначення чітких цілей діяльності ДП, які виступають передумо
вою результативної та ефективної діяльності.
2. Посилення бюджетного нагляду, що включає: визначення чіткої
процедури проведення оцінки фіскальних ризиків; розвиток системи моні
торингу фіскальних ризиків та звітності; аналіз процесу підготовки та ви
конання фінансових планів суб’єктів господарювання; визначення основ
них перешкод, а також надання рекомендацій щодо поліпшення процесу
підготовки таких планів з метою вдосконалення управління фіскальними
ризиками.
3. Запровадження політики власності, яка передбачає визначення
мети і принципів управління суб’єктами господарювання, коротко-, серед
ньо- та довгострокових цілей, стратегії, механізмів, які необхідно застосу
вати для досягнення таких цілей.
4. Розвиток корпоративного управління шляхом: корпоратизації;
створення наглядових рад та інституту незалежних директорів, які мають
здійснювати ефективний нагляд за діяльністю відповідних суб’єктів гос
подарювання.
5. Узгодження інтересів керівництва та власників суб’єктів госпо
дарювання шляхом відкритого і прозорого процесу відбору та призначення
керівників та впровадження належних програм оплати праці керівництва
суб’єкта господарювання; залучення висококваліфікованих управлінців із
відповідним рівнем оплати їх праці, який повинен відповідати ринковому
рівню.
6. Реструктуризація, процес якої включає: визначення підходів до ре
структуризації деяких ДП; аналіз наявних суб’єктів господарювання з ме
тою визначення подальших перспектив їх діяльності; зміна операційної
діяльності та структури збиткових і неперспективних ДП; підготовка де
тальних планів реструктуризації суб’єктів господарювання, з якими пов’я
зані найбільші фіскальні ризики.
7. Приватизація, метою якої є підвищення соціально-економічної
ефективності ДП та сприяння розвитку конкуренції.
8. Підвищення рівня прозорості, яке досягатиметься посиленням
вимог до: розкриття інформації суб’єктами господарювання; проведення
аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання незалежними ауди
торами.

Крім того, Стратегія визначає, що до заходів, які необхідно вжити для
підвищення прозорості та відповідальності, належить опублікування суб’єк
тами господарювання на власних веб-сайтах такої інформації, яка не може
бути віднесена до інформації з обмеженим доступом: річної та квартальної
фінансової звітності за останні три роки; річних аудиторських звітів за
останні три роки; резюме керівника та членів наглядової ради; річних зві
тів наглядової ради; рішень загальних зборів акціонерів (або органу управ
ління для унітарних підприємств); списку посередників, що мають річну
вартість укладених протягом одного року із суб’єктами господарювання
контрактів на суму більше ніж на 1 млн гривень, яка визначається як за
гальна сума правочинів (продаж та/або закупівля).
9. Удосконалення процедури нагляду та управління іншими дер
жавними активами (у тому числі нерухомістю, якою управляють органи
виконавчої влади) через інвентаризацію інших державних активів та мож
ливість централізації управління найбільшими об’єктами нерухомості.
Отже, підвищення ефективності діяльності державних підприємств
є складним і комплексним процесом, що може здійснюватись за різни
ми напрямами, реалізація яких залежить від багатьох факторів, основним
з яких є вчасне та успішне виконання Плану заходів з реалізації Стратегії
підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання держав
ного сектору економіки.
При цьому слід враховувати й те, що одним із ключових моментів є ро
зуміння того, що результативна та конкурентоспроможна діяльність держав
них підприємств залежить від ефективності реалізації реформи управління
державною власністю, основними ключовими напрямами якої є:
— визначення чітких цілей діяльності ДП;
— посилення бюджетного нагляду;
— запровадження політики власності;
— розвиток корпоративного управління;
— узгодження інтересів керівництва та власників суб’єктів господа
рювання;
— реструктуризація;
— приватизація;
— підвищення рівня прозорості;
— удосконалення процедури нагляду та управління іншими держав
ними активами.
Свого часу багато сподівань покладалось на заходи, покликані поєд
нати засади державної власності, державного господарювання і приватної
ініціативи. Вважалось, що таке поєднання буде корисним для покращення
ефективності використання як державної власності, так і державних під
приємств. Відповідно, аналізу цього і буде присвячено наступні розділи.
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Розділ 7
Державно-приватне партнерство —
форма співучасті у реалізації 
державних інтересів
Розглядаючи питання державних підприємств і державного майна,
можна припустити, що корінь зла у неефективності і збитковості держав
них підприємств має одним із своїх пояснень не сам факт наявності дер
жавного майна (ввіреного підприємству), а невміння або погане поводжен
ня з таким майном самими державними підприємствами. Задля цього про
понуємо розглянути інші приклади спроб залучення державного майна до
комерційного обороту.
Говорячи про ефективність/неефективність використання державно
го майна (в тому числі самими державними підприємствами), неможли
во обійти питання пошуку більш ефективних шляхів його використання.
Зокрема, до певного часу саме державно-приватне партнерство (ДПП) роз
глядалось у якості альтернативи приватизації і підвищення ефективності
державного майна. Л. М. Бєлкін свого часу писав, що на початку 90-х років
ХХ ст. у всьому світі, у тому числі в державах з перехідною економікою,
кардинально зросла зацікавленість у залученні приватних інвесторів до
фінансування, розробки та реалізації інфраструктурних проектів. Багатьом
країнам бракувало ресурсів для задоволення потреб населення, що зроста
ють, в якісній інфраструктурі. З іншого боку, досвід приватизації держав
ного майна в багатьох державах був невдалим. Все це змусило уряди ба
гатьох країн вдатися до запровадження інституту ДПП як альтернативи
приватизації та використовувати концесії та інші види ДПП для реалізації
масштабних соціально важливих інфраструктурних проектів — будівниц
тва та реконструкції об’єктів транспортної інфраструктури, комунального
господарства тощо.

Беззаперечно, що договірна форма залишається найважливішим дже
релом регулювання підприємницьких відносин. Однак під час реалізації
таких проектів підприємницької діяльності як будівництво та інвестуван
ня у розвиток галузей економіки, набувають популярності та значущості
форми реалізації проектів, що передбачають поєднання різноманітних зу
силь сторін такого проекту. Саме тому питання застосування механізмів
державно-приватного партнерства під час реалізації проектів за участю дер
жави в особі її органів та підприємств, заснованих на державній власності,
та приватних інвесторів мали б набувати дедалі більшої актуальності.
Зокрема відомо, що організаційно-правовими формами спільної участі
у підприємницьких проектах є: майнова участь, організаційна участь, адмі
ністративна участь, технічна участь тощо. Особливою сучасною формою
спільної участі вважається державно-приватне партнерство, яке базуєть
ся на Законі України «Про державно-приватне партнерство» від 1 липня
2010 р. № 2404‑VI (далі — Закон про ДПП № 2404‑VI).
Зокрема, Закон про ДПП № 2404‑VI визначає такі принципи здійснен
ня державно-приватного партнерства:
— рівність перед законом державних та приватних партнерів;
— заборона будь-якої дискримінації прав державних чи приватних
партнерів;
— узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою
отримання взаємної вигоди;
— незмінність протягом усього строку дії договору, укладеного в рам
ках державно-приватного партнерства, цільового призначення та форми
власності об’єктів, що перебувають у державній або комунальній влас
ності чи належать Автономній Республіці Крим, переданих приватному
партнеру;
— визнання державними та приватними партнерами прав і обов’язків,
передбачених законодавством України та визначених умовами договору,
укладеного у рамках державно-приватного партнерства;
— справедливий розподіл між державними та приватними партнерами
ризиків, пов’язаних з виконанням договорів, укладених у рамках держав
но-приватного партнерства;
— визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім ви
падків, встановлених законом.
Аналіз вищезазначених принципів дає всі підстави говорити про те,
що вони пронизані саме приватноправовими ідеями, що і має визначати
характер реалізації державно-приватного партнерства. На підтвердження


Бєлкін М. Л., Бєлкін Л. М. Проблеми державно-приватного партнерства як результат неналежного державного управління // Електронний журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток». Вип. 1. 2015. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1
&z=804 (дата звернення: 15.08.2018 р.).


Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI //
Відомості Верховної Ради України. 2010. № 40. С. 524.

122

123

Розділ 7

Державно-приватне партнерство — форма співучасті у реалізації…

примату приватного коду у цих відносинах слід проаналізувати, у яких же
формах вони мають здійснюватися. Так, ст. 5 Закону України «Про держав
но-приватне партнерство» визначає, що у рамках державно-приватного
партнерства відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів Украї
ни можуть укладатися договори про: концесію; спільну діяльність; інші
договори. Іншими словами, законодавець сам підводить під реалізацію дер
жавно-приватного партнерства приватноправову основу.
Прийняття Закону про ДПП № 2404‑VI певною мірою було логічним
продовженням прийнятого значно раніше Закону України «Про угоди про
розподіл продукції», який був прийнятий ще у 1999 р., проте так і не набув
широкої практики реалізації, зокрема, можливо, і через економічну кризу,
що набрала обертів наприкінці 1998 року. Однак він певним чином сприяв
пожвавленню «активної» ролі держави у підприємницьких відносинах,
хоч і обмежував сферу застосування угод про розподіл продукції виключ
но у сфері природних ресурсів, визначаючи, що його метою є створення
сприятливих умов для інвестування пошуку, розвідки та видобування ко
рисних копалин у межах території України, її континентального шельфу
та виключної (морської) економічної зони на засадах, визначених угода
ми про розподіл продукції (ст. 1 Закону України «Про угоди про розподіл
продукції»).
Державно-приватне партнерство — це юридична структура співпраці
між органами державної влади та приватними інвесторами (зокрема фізич
ними особами). Так само, як і концесії, ДПП застосовується у сфері вироб
ництва, транспортування, розподілу і постачання природного газу, у сфері
надання комунальних послуг та інших сферах економіки як на загально
державному, так і місцевому рівнях.
Такий підхід до розуміння ДПП в цілому відповідає загальновизнаним
вимогам до таких проектів, зокрема, принципам, сформульованим Євро
пейською комісією. Слід зазначити, що в різних країнах існує доволі ши
рокий спектр форм співпраці в рамках ДПП. У деяких країнах поняття
ДПП співвідноситься виключно з концесією, в інших — передбачає будьяку форму аутсорсингу та спільних підприємств, створених державним та
приватним секторами. Проте на практиці частіше застосовується вужчий
підхід, коли ДПП розглядається як рівноправне взаємовигідне співробіт
ництво між державою і приватним бізнесом в процесі облаштування інфра
структури й надання публічних послуг за умови розподілу ризиків і відпо
відальності.

Проте визначальним у цьому є логіка дій відносно держави та її орга
нів у стосунках з підприємцями та їх участі у підприємницьких проектах.
Так, А. В. Беліцька зазначає з цього приводу: «Державно-приватне партнер
ство є унікальним явищем у сучасній економічній дійсності, особливим
різновидом взаємостосунків публічної влади і приватного підприємництва.
Воно сформувалось у визначений період економічного розвитку суспіль
ства і з часом його значення тільки зростає. При цьому виникає потреба
у його ефективному правовому регулюванні».
В українському законодавстві закладено широкий підхід до розуміння
ДПП, відсутній виключний перелік форм його реалізації: у рамках здійс
нення ДПП можуть укладатися договори про концесію, спільну діяльність,
розподіл продукції та інші договори.
Слід зазначити, що ДПП має спільні риси з іншими формами розподі
лу функцій та передачі державою окремих функцій на виконання до сторон
ніх організацій, серед яких: державні закупівлі, аутсорсинг тощо. Відмін
ною особливістю проектів ДПП є те, що їхня взаємовигідність базується
на спільній зацікавленості партнерів у ефективному використанні суспіль
ного ресурсу на всіх стадіях життєвого циклу проекту: проектування, бу
дівництва та експлуатації.
Приватний партнер ДПП визначається виключно на конкурсній осно
ві. Так само як і у випадку із концесією, конкурс з визначення приватного
партнера ДПП вважається дійсним навіть тоді, коли в ньому бере участь
лише один учасник, а строк договору ДПП має становити не менше п’яти
та не більше п’ятдесяти років.
Комерційною перевагою ДПП є те, що Закон про ДПП містить знач
ний перелік договірних форм, у яких ДПП може здійснюватися (зокре
ма, але не обмежуючись) як договір концесії, інвестиційний договір, ДСД
тощо). Подібна юридична конструкція надає можливість партнерам ДПП
укласти договір, який буде найповніше враховувати потреби проекту (за
умови його відповідності вимогам конкурсу з визначення приватного парт
нера ДПП та обов’язковим положенням українського законодавства).
Відсутність прямої заборони на набуття приватним партнером права
приватної власності на майно, створене за результатами ДПП із одночас
ним збереженням права державної власності на об’єкти, що існують на
момент укладення відповідного договору ДПП, є ще однією перевагою
механізму ДПП. До об’єктів ДПП належать: існуючі, зокрема відтворюва
ні (шляхом реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) об’єк
ти, у тому числі ділянки надр; створювані чи придбані об’єкти. Статтею 7

Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 р. № 1039-XIV
(із змінами) / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1039-14 (дата звернення: 24.08.2018 р.).
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Закону про ДПП прямо передбачено, що право власності на об’єкти, що
добудовані, перебудовані, реконструйовані в рамках державно-приватного
партнерства, належить державному партнеру. Проте, оскільки вищезазна
чений перелік не містить створюваного та придбаного майна, за умови, що
таке майно фінансується за рахунок приватного партнера, на нашу думку,
є підстави вважати, що приватний партнер на умовах відповідного догово
ру ДПП може набувати право власності на новостворюване або придбане
майно. Така конструкція відповідає моделі співробітництва, до якої праг
нуть інвестори.
Враховуючи світовий досвід, визначено, що найбільш прийнятним
механізмом партнерства державного та приватного секторів є концесій
ний, який дає змогу не тільки зберегти підприємства в державній власності,
а й ефективно управляти ними. Для розвитку та функціонування механізму
партнерства необхідна державна підтримка та впровадження запропоно
ваних заходів, серед яких головними є: прийняття відповідних норма
тивно-правових актів (закони України «Про загальні засади державно-при
ватного партнерства» та «Про особливості передачі в оренду та конце
сію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення,
що перебувають у комунальній власності», тощо), створення єдиного дер
жавного регуляторного органу, державна підтримка розвитку концесійних
відносин тощо.
Положеннями Закону про ДПП встановлено перелік гарантій, що на
даються державою Україна на користь приватного партнера, а саме:
— заборона втручання органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в діяльність приватного партнера;
— застосування до прав та обов’язків сторін договору ДПП протягом
строку його дії законодавства, чинного на день укладення такого договору,
за виключенням змін законодавства з питань оборони, національної без
пеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля, стандартів
якості товарів (робіт, послуг), податкового, валютного, митного законодав
ства, законодавства з питань ліцензування та іншого законодавства, що ре
гулює правовідносини, в яких не діють принципи рівності сторін (держав
ного та приватного партнерів);
— гарантування права приватного партнера на відшкодування втрат,
понесених ним внаслідок встановлення цін (тарифів) на послуги, що нада
ються приватним партнером, у розмірі, нижчому від розміру економічно
обґрунтованих витрат на їх надання;
 Мотриченко В. М. Державне підприємство в системі ринкових відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 / КНУТШ. Київ,
2010. С. 13—14.

— гарантування права приватного партнера на відшкодування збитків,
заподіяних йому внаслідок прийняття органами державної влади або орга
нами місцевого самоврядування незаконних рішень, які впливають на до
говір ДПП та можливість його виконання приватним партнером.
Згідно з Законом про ДПП державний партнер також бере на себе
зобов’язання забезпечити отримання приватним партнером права корис
тування земельною ділянкою (майном) в обсязі, необхідному для реалі
зації проекту ДПП в рамках відповідного договору. При цьому у випадку
якщо ініціювання (подання пропозиції про здійснення) ДПП здійснюється
саме приватним партнером, на нього покладається обов’язок фінансуван
ня робіт з розроблення (виготовлення) землевпорядної документації та її
експертизи.
При цьому, незважаючи на те, що вищезазначені переваги роблять ін
вестиційний договір, укладений у рамках ДПП, досить привабливою юри
дичною конструкцією для реалізації проекту, існує практичний недолік,
який має бути врахований при виборі такої структури, що полягає у відсут
ності практики здійснення відповідних погоджувальних процедур та укла
дення договорів ДПП.
Зазначимо, що Закон про ДПП передбачає досить складну процедуру
проведення конкурсного відбору приватного партнера. Так, порядок прове
дення конкурсу з визначення приватного партнера щодо об’єктів державної
власності встановлюється Кабінетом Міністрів України (або уповноваже
ним ним органом), однак у кожному разі йому передує аналіз ефективності
здійснення ДПП та видача висновку про його результати Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України.
Проведення конкурсу включає такі етапи: подача заявок, попередній
допуск до участі в конкурсі, подача конкурсних пропозицій, розкриття кон
вертів з конкурсними пропозиціями, оцінка конкурсних пропозицій та ви
бір переможця конкурсу. Конкурсні пропозиції оцінюються на підставі низ
ки критеріїв (технічних, фінансових, соціальних та екологічних аспектів
проекту ДПП) конкурсною комісією у складі не менше семи членів з числа
представників різних органів державної влади (Міністерства фінансів, Дер
жавного агентства з земельних ресурсів, ФДМ тощо). Для прийняття рішен
ня необхідно, щоб на засіданні комісії були присутні не менше 2/3 її членів.
Рішення приймаються простою більшістю голосів членів, присутніх на за
сіданні. У разі рівного розподілу голосів голова комісії має вирішальний
голос. Остаточний договір ДПП вимагає схвалення Міністерством еконо
мічного розвитку і торгівлі України, він має бути підписаний з переможцем
конкурсу протягом тридцяти робочих днів з дати затвердження результатів
конкурсу та підлягає реєстрації в Міністерстві економічного розвитку і тор
гівлі України.
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Таким чином, підсумовуючи, робимо висновок про те, що норматив
но-правова база регулювання ДПП в Україні є дуже складною, багаторівне
вою і забюрократизованою, що в умовах високого рівня корупції створює
ризики для ефективного використання цього механізму для активізації ін
вестиційної діяльності. Можна стверджувати, що це є одним із чинників
відсутності реальних проектів ДПП, незважаючи на значну зацікавленість
з боку потенційних приватних партнерів.
Враховуючи особливості зазначеної вище процедури, не виключено,
що її практична реалізація та успішне укладення договору ДПП, за відсут
ності належної координації дій різних державних органів, можуть бути
заблоковані на будь-якому етапі. Також у зв’язку з відсутністю практики
застосування норм Закону про ДПП не вбачається можливим зробити вис
новки про те, наскільки ефективною буде реалізація окремих положень
цього закону, оскільки відповідні підзаконні нормативно-правові акти на
разі відсутні.
Суттєвою перешкодою для практичного запуску інвестиційних проек
тів на засадах ДПП, особливо на регіональному та місцевому рівнях, є від
сутність кадрового забезпечення із відповідним рівнем методологічної та
методичної підготовки. Діяльність працівників структурних підрозділів,
які відповідають за сферу інвестиційної діяльності, спрямована насамперед
на перерозподіл бюджетних коштів, виділених на інвестиційну діяльність,
а не на створення сприятливих умов для залучення приватного капіталу
в реальний сектор економіки.
З метою подолання можливих перепон в подальшій практиці застосу
вання державно-приватного партнерства при реалізації комерційних проек
тів за участю державного та приватного партнерів вбачається необхідність
здійснення спланованих кроків, спрямованих на вироблення досвіду з прак
тичного застосування зазначеного механізму.
Отже, серед запропонованих заходів слід відмітити:
1) вдосконалення законодавства для створення правового середови
ща, що складається із законів та підзаконних актів, які сприяють впрова
дженню ДПП;
2) підтримка діяльності національного уповноваженого органу з ДПП
у наданні ним допомоги місцевим органам влади та центральним органам
виконавчої влади, які прагнуть підвищити ефективність та якість співро
бітництва з приватним інвестором як на загальнодержавному, так і на міс
цевому рівні у сфері надання комунальних послуг і покращення інфра
структури через залучення приватного партнера;
3) навчання та інформування за допомогою семінарів, конференцій
та навчальних поїздок державних службовців тих органів державної влади,
що безпосередньо виконують завдання з пошуку потенційних приватних

інвесторів для залучення до реалізації державних, регіональних та місце
вих програм, а також національних проектів;
4) впровадження пілотних проектів ДПП в ключових секторах шля
хом надання допомоги окремим містам на всіх етапах підготовки проекту:
від концепції до представлення пілотних проектів на ринку через прозорий
та конкурентний конкурс. Отриманий практичний досвід слугуватиме по
дальшому удосконаленню середовища та процесів для використання ДПП
в Україні.
Поділяючи загальний вектор запропонованих заходів, водночас маємо
висловити скепсис щодо дієвості останніх у кінцевому результаті. Зокре
ма, слід пригадати, скільки проектів було реалізовано в Україні у рам
ках ДПП.
Так, Л. М. Бєлкін наводить такі цифри. За даними Світового банку
щодо проектів ДПП у сфері інфраструктури, в Україні протягом 1992—
2011 рр. було реалізовано 25 проектів, в які інвестовано 12 млн дол. США,
з них близько 11,5 млн дол. США — у сфері телекомунікацій. До складу
проектів ДПП згідно з методологією Світового банку включено проекти,
що реалізуються на основі договорів управління, оренди, концесії, про
дажу активів. При цьому проект вважається ДПП, якщо участь приватно
го партнера у його реалізації становить не менше 25%, а проект продажу
активів — якщо хоча б 5% акцій належать приватним власникам. Такий
підхід до розуміння ДПП не відповідає вимогам українського законодав
ства, згідно з яким, зокрема, об’єкти ДПП не можуть бути приватизовані
протягом усього строку дії угоди та об’єктами ДПП не можуть бути об’єк
ти, щодо яких прийнято рішення про приватизацію. Таким чином, наведені
дані моніторингу Світового банку не можна вважати ілюстрацією реаль
ного стану розвитку ДПП в Україні. Тим часом офіційна систематизова
на інформація щодо ДПП в Україні відсутня. Загалом слід констатувати,
що практичне застосування ДПП не набуло достатнього розвитку в Украї
ні, прикладів успішних інвестиційних проектів на принципах ДПП досі
немає. Зокрема, на сьогодні в Україні немає жодного діючого концесійно
го договору в сфері автомобільних шляхів. Проте було оформлено два до
говори концесії на будівництво автомобільних доріг: Львів — Краковець
та Львів — Броди.
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Державно-приватне партнерство — форма співучасті у реалізації…

Варто зазначити, що вказані два договори концесії, зазвичай, розгля
даються як приклади невдач у реалізації ДПП. В аналітичній записці про
вина за провал у реалізації проекту Львів — Краковець покладається на
приватного партнера. Натомість в інших публікаціях, наприклад, прови
на покладається на українську владу. Так, у 2003 р. відбулося підписання
Меморандуму про реалізацію проекту на будівництво нової концесійної
автомаґістралі «Львів — Краковець» вартістю $ 300 млн, що його вирі
шила реалізувати іспанська фірма Nesko Entrecanales Cubiertas, S. A. разом
з власниками концесії — консорціумом «Трансмагістраль». Одначе після
помпезного підписання Меморандуму будівництво так і не почалося —
іспанці вимагали державних ґарантій від України, яких їм так і не надали.
Протягом наступних років «Трансмаґістраль» оголошувала ще кілька тен
дерів на будівництво дороги, але вони успіху не мали. Аналогічна точка
зору щодо невдач даних проектів, в тому числі і щодо автодороги «Львів —
Броди», викладається і у публікаціях.
В іншій публікації зазначається, що, незважаючи на загальну високу
якість прийнятих законів, дотримання правил юридичної техніки їх прий
няття, запозичення кращого європейського досвіду впровадження проектів
ДПП, по-справжньому, в чистому вигляді не реалізовано жодного проекту
ДПП в галузі житлово-комунального господарства.
Л. М. Бєлкін, розмірковуючи про шляхи вирішення проблеми неефек
тивності ДПП, фактично зводить останню до питання контролю. Так, він
зазначає, що викладене свідчить про те, що на сьогодні ДПП практично
не використовується за прямим призначенням — залученням приватного
інвестора у сфери, де важко очікувати швидкого та великого прибутку.
Насправді ДПП, як правило, використовується для передачі під контроль
приватного власника власних об’єктів державної власності без офіцій
ної процедури приватизації і за непрозорими механізмами. Тому удоско
налення законодавства у сфері ДПП необхідно проводити виключно в на

прямі підвищення рівня суспільного контролю за здійсненням ДПП на
усіх стадіях його реалізації, виключивши будь-які міркування комерцій
ної таємниці та надаючи громадськості детальні щорічні звіти про вико
нання ДПП (як, наприклад, це робиться щодо відкритих акціонерних то
вариств). Існує також думка, що на стадії відбору проектів для ДПП цю
роботу краще, ніж держава, проведе спеціалізована приватна компанія або
суспільний інститут, а результати такої концесії для суспільства будуть на
багато відчутнішими. Можна також погодитися з думкою С. Хєди про
необхідність проведення кількох пілотних проектів ДПП, але, знову ж таки,
під контролем громадськості та у суспільно значущих сферах, а не для пере
качування ресурсів з державної чи суспільної кишені у приватну. Однак
питання контролю над проектами ДПП також можуть виглядати скептич
ними, особливо з огляду, знову ж таки, на участь держави у цих проектах,
без чіткого розуміння кінцевого органу, який має відповідати за ці проекти
через певний проміжок часу, з огляду на швидкоплинність українських
урядів і відповідних посадовців. Показовим у цьому контексті є прикла
ди, наведені колишнім народним депутатом України О. Оніщенком у книзі
«Петр Пятый». При всій своїй публіцистичності, у книзі дуже просто
і зрозуміло розповідається про те, як за допомогою саме схеми ДПП час
тина активів НАК «Нафтогаз Україна», які були зосереджені на певних
державних підприємствах, були передані у приватні руки шляхом зловжи
вать і маніпуляцій.
Слід пригадати, що до прийняття нормативної бази стосовно ДПП
в Україні існував дещо схожий варіант підвищення ефективності і дієвості
державної власності та державних підприємств. Зазначені спроби реалізо
вувались у рамках законодавства про розподіл продукції і концесії. Відпо
відний Закон України «Про угоди про розподіл продукції» був прийнятий
ще 14.09.1999 р. Останній у преамбулі визначав, що цей Закон спрямо

Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності
в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 389 // Офіційний вісник України. 2011. № 28. Ст. 1173. С. 94.

Private Participation in Infrastructure Database Expanded methodology. URL: http://
ppi.worldbank.org/documents/methodology_expanded_May_2007.pdf (дата звернення:
28.08.2018 р.).

Правовою основою договору був Указ Президента України «Про концесію на
будівництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів—Краковець» від 4 липня 1998 р. № 739/98.

Ukraine — Private Infrastructure Projects — The World Bank & PPIAF. URL:
http://ppi.worldbank.org/explore/ppi_exploreCountry.aspx?countryID=97 (дата звернення:
28.08.2018 р.).
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09.09.2018 р.).
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Розділ 7

ваний на створення сприятливих умов для інвестування пошуку, розвідки
та видобування корисних копалин у межах території України, її континен
тального шельфу та виключної (морської) економічної зони на засадах,
визначених угодами про розподіл продукції. При цьому Сторонами угоди
про розподіл продукції виступали інвестор (інвестори) і держава в особі
Кабінету Міністрів України. До згаданого закону був прийнятий закон про
концесії, який ввів поняття концесії у 16. 07.1999 р.
На сьогодні вже є чотири закони, що регулюють питання концесії за
галом та окремих галузей/об’єктів. Проте відповідні закони пропонують
регулювання, не надто привабливе для інвесторів, пропонуючи незрозумі
лий та складний механізм передачі об’єктів у концесію, що, знову ж, з одно
го боку, є вкрай невигідним для потенційного інвестора, з іншого — може
стати шляхом до зловживань.
На нашу думку, зазначені схеми з ДПП, концесіями і угодами про роз
поділ продукції не набули в Україні відповідного розвитку через значно
глибшу проблему, а саме, проблему державної власності, яка має висту
пати одним із основних елементів (якщо не основним) цих договірних
конструкцій.
Проте про проблеми з державною власністю стосовно державних під
приємств буде йтися у наступних розділах.

Розділ 8
Корпоратизація
державних підприємств
Окремої уваги потребує питання корпоратизації державних підпри
ємств, яка, як зазначалося вище, може проводитися у рамках передпри
ватизаційної підготовки. У вузькому розумінні корпоратизацією є пере
творення державних комерційних підприємств на державні акціонерні то
вариства.
Однак відповідно до п. 7 Указу Президента України від 15 червня
1993 р. «Про корпоратизацію підприємств» корпоратизацією є перетво
рення державних підприємств, закритих акціонерних товариств, більш як
75% статутного фонду яких перебуває у державній власності, а також ви
робничих і науково-виробничих об’єднань, правовий статус яких раніше
не був приведений у відповідність до чинного законодавства (далі — під
приємства), на відкриті акціонерні товариства.
Принагідно зазначимо, що дія цього Указу не поширюється на підпри
ємства, які не підлягають приватизації відповідно до законодавства (за ви
нятком Українського державного підприємства електрозв’язку «Укртелеком»
і Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» та
Державної акціонерної компанії «Хліб України», хлібоприймальних і хлі
бозаготівельних підприємств, що входять до її складу), щодо яких прийняте
рішення про приватизацію, а також на природні монополії та підприємства,
які підпадають під дію Закону України «Про особливості приватизації май
на в агропромисловому комплексі» (крім підприємств Державного комітету
рибного господарства України та хлібоприймальних і хлібозаготівельних
підприємств, що входять до складу Державної акціонерної компанії «Хліб
України», та підприємств, що входять до складу Національної акціонер
ної компанії «Украгролізинг») та Декрету Кабінету Міністрів України від
20 травня 1993 р. № 57 «Про приватизацію цілісних майнових комплексів
державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду».
 Указ Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993 р.
№ 210/93 (із змінами) / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/210/93 (дата звернення: 09.09.2018 р.).
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Корпоратизація державних підприємств

На сьогодні відносини у сфері корпоратизації державних підприємств
регулюються Положенням про порядок корпоратизації підприємств, за
твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р.
№ 508 (далі за текстом — Положення), яке визначає порядок корпоратиза
ції державних підприємств.
Загалом Положенням передбачаються такі етапи корпоратизації дер
жавних підприємств:
— подання керівником підприємства засновникові майбутнього акціо
нерного товариства пропозиції про персональний склад комісії з корпора
тизації (двотижневий термін з моменту початку корпоратизації);
— затвердження засновником складу комісії з корпоратизації (про
тягом одного тижня з моменту отримання засновником відповідних про
позицій);
— підготовка і подання засновникові комісії акта оцінки вартості ці
лісного майнового комплексу підприємства, що підлягає корпоратизації,
проекту плану розміщення акцій та проекту статуту відкритого акціонер
ного товариства (у двомісячний термін з дня затвердження складу комісії);
— розгляд засновником акта оцінки вартості цілісного майнового ком
плексу підприємства, що підлягає корпоратизації (протягом тижня з мо
менту отримання);
— прийняття засновником рішення про створення акціонерного това
риства та затвердження його статуту (протягом десяти днів);
— подання засновником до Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду
державного майна України пропозицій про персональний склад наглядової
ради акціонерного товариства, що створюється в процесі корпоратизації;
— подання керівником підприємства, що корпоратизується, до орга
нів, які здійснюють державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяль
ності, заяви і рішення про створення акціонерного товариства та його ста
туту (протягом тижня після затвердження засновником статуту акціонер
ного товариства, що створюється в процесі корпоратизації);
— затвердження Мінекономрозвитку, Мінфіном та Фондом держав
ного майна України персонального складу наглядової ради акціонерного
товариства (протягом двох тижнів);
— подання головою правління створеного в процесі корпоратизації
акціонерного товариства до Національної комісії з цінних паперів та фон
дового ринку документів для реєстрації випуску акцій та інформації про

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок корпоратизації підприємств» від 05.07.1993 р. № 508 (із змінами) / Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/508-93-%D0
%BF (дата звернення: 10.09.2018 р.).

їх випуск (протягом тижня з дня державної реєстрації акціонерного това
риства);
— реєстрація випуску акцій акціонерного товариства.
Детальніше процес корпоратизації державного підприємства вигля
дає так.
У двотижневий термін з моменту початку корпоратизації, визначеного
відповідно до п. 7 Указу Президента України від 15 червня 1993 р. «Про
корпоратизацію підприємств», керівник підприємства подає засновнико
ві відкритого акціонерного товариства (далі — засновник) пропозиції про
персональний склад комісії з корпоратизації (далі — комісія). До складу
комісії включаються на паритетних засадах представники засновника, бан
ківської установи, що обслуговує підприємство, відповідного органу при
ватизації, трудового колективу підприємства, що корпоратизується, місце
вої державної адміністрації. У разі проведення корпоратизації державних
підприємств, закритих акціонерних товариств, що посідають монопольне
становище на ринку, виробничих і науково-виробничих об’єднань, право
вий статус яких раніше не був приведений у відповідність до чинного зако
нодавства, до складу комісії включається представник Антимонопольного
комітету України.
Примітно, що за рішенням засновника до складу комісії можуть вклю
чатися також представники інших органів та організацій.
Далі засновник у тижневий термін затверджує склад комісії. Голова
комісії організовує роботу комісії і несе персональну відповідальність за її
діяльність. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому при
сутні не менше двох третин загальної кількості її членів. Рішення прийма
ються простою більшістю голосів. За рівної кількості голосів голос голови
комісії є вирішальним. Член комісії, не згодний з прийнятим комісією рі
шенням, може письмово викласти свою думку, що додається до протоколу
засідання комісії. Обов’язковим є наявність протоколу засідання комісії,
що оформляється протягом трьох днів і підписується головою комісії.
При цьому адміністрація підприємства, що корпоратизується, зобов’я
зана надавати комісії у встановлений термін необхідну бухгалтерську, ста
тистичну та іншу інформацію.
Комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські,
консультаційні та інші організації. Оплата їх послуг здійснюється підпри
ємством, що корпоратизується.
Комісія готує і подає засновнику у двомісячний термін з дня затвер
дження її складу акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу під
приємства, що підлягає корпоратизації, проект плану розміщення акцій та
проект статуту відкритого акціонерного товариства, розроблений відповід
но до Закону України «Про господарські товариства», з урахуванням вимог,
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передбачених Указом Президента України «Про корпоратизацію підпри
ємств».
Натомість засновник у тижневий термін розглядає і затверджує акт
оцінки вартості цілісного майнового комплексу підприємства, що підлягає
корпоратизації, і в десятиденний термін приймає рішення про створення
відкритого акціонерного товариства та затверджує його статут. У разі вияв
лення невідповідності зазначених документів вимогам цього Положення,
інших актів чинного законодавства засновник вносить до них необхідні
зміни і доповнення. Одночасно засновник подає до Мінекономрозвитку,
Міністерства фінансів та Фонду державного майна України пропозиції про
персональний склад спостережної ради відкритого акціонерного товариства.
За дорученням засновника керівник підприємства, що корпоратизуєть
ся, у тижневий термін після затвердження статуту подає до органів, які
здійснюють державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності,
заяву і рішення про створення відкритого акціонерного товариства та його
статут. При цьому плата за державну реєстрацію та інші платежі не справ
ляються.
На цьому етапі на Мінекономрозвитку, Міністерство фінансів і Фонд
державного майна України покладається обов’язок у двотижневий термін
затвердити персональний склад спостережної ради відкритого акціонерно
го товариства.
Принагідно зазначимо, що у процесі корпоратизації підприємств, об’єд
нань, що не привели свій статус у відповідність до чинного законодавства,
їх структурні підрозділи (одиниці) можуть бути перетворені за рішенням
засновника на самостійні підприємства, в тому числі на відкриті акціонерні
товариства.
Так, з моменту державної реєстрації відкритого акціонерного товари
ства активи і пасиви підприємства, структурного підрозділу (одиниці) пере
ходять до відкритого акціонерного товариства. Акціонерне товариство стає
правонаступником прав і обов’язків корпоратизованого підприємства.
Щодо випуску акцій, то уваги потребує таке. Реєстрація випуску акцій
та інформація про їх випуск провадиться у порядку, визначеному НКЦПФР.
Випуск акцій відкритого акціонерного товариства здійснюється за рахунок
його коштів. При цьому голова правління відкритого акціонерного товари
ства від імені емітента подає у тижневий термін з дня державної реєстрації
товариства до реєструвального органу відповідні документи для реєстрації
випуску акцій та інформацію про їх випуск.
У цьому зв’язку, при всій позитивності процесу корпоратизації, слід
звернути увагу на висловлену думку щодо того, що у випадку проведення
корпоратизації державного підприємства, що підлягає приватизації, а також
розроблення та подальшого затвердження державним органом приватиза

ції плану передприватизаційної підготовки такого підприємства загальний
строк проведення передприватизаційної підготовки може становити рік
і більше, що може призвести до гальмування процесу приватизації держав
ного майна та перешкоджатиме залученню до участі у приватизації ефек
тивних інвесторів, в тому числі іноземних. У цьому контексті, можливо,
слід розглянути питання щодо внесення до законодавства змін та допов
нень в частині оптимізації порядку та строків здійснення передпривати
заційної підготовки державних підприємств, що приватизуються. Також
з метою оптимізації процедури корпоратизації державних підприємств
вбачається доцільним розглянути питання щодо внесення змін до законо
давства та передбачити можливість створення в окремих випадках при про
веденні корпоратизації державних підприємств не лише акціонерних това
риств, а й підприємств в інших організаційно-правових формах (напри
клад, у формі товариства з обмеженою відповідальністю).
Примітно, що ще у 2012 р. було зареєстровано проект Закону України
«Про корпоратизацію державних підприємств», який регулює правові,
економічні та організаційні відносини, пов’язані з перетворенням держав
них комерційних підприємств на державні акціонерні товариства, та спрямо
ваний на забезпечення економічної безпеки та захисту інтересів держави, дія
якого поширюється на державні комерційні підприємства, в тому числі ті,
що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, а також
ті, що не підлягають приватизації згідно із Законом України «Про перелік
об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».
Отже, в нинішніх умовах реформування законодавства в частині підви
щення ефективності діяльності державних підприємств прийняття такого
закону є надзвичайно важливим з огляду на те, що корпоратизація може
стати одним із ключових факторів для перетворення державних підпри
ємств на сучасні корпоратизовані підприємства та ефективної діяльності
підприємств державного сектору економіки.
Водночас слід зауважити, що сама по собі корпоратизація не змінює
і не може подолати вищезазначені негативні фактори, пов’язані із статусом
державної власності у державних підприємствах, адже первинною метою
корпоратизації є покращення системи і структури управління державними
підприємствами.

Підготовка державних підприємств до приватизації: шляхи вдосконалення /
Веб-сайт Юридичної компанії «Law Guide». URL: http://lawguide.com.ua/pidgotovkaderzhavnix-pidpriyemstv-do-privatizaci%D1%97-shlyaxi-vdoskonalennya/ (дата звернення:
20.09.2018 р.).

Проект Закону про корпоратизацію державних підприємств від 02.08.2012 р.
№ 11057 / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=11057&skl=7 (дата звернення: 20.09.2018 р.).
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Розділ 9
Приватизація майна 
суб’єктів господарювання
державного сектору 
економіки
Розглянуті до цього заходи покращення ситуації з ефективністю дер
жавних підприємств, внаслідок їх повсякчасної збитковості, на превели
кий жаль, не приводять до радикальних позитивних змін. Існує безліч
пояснень, чому саме і внаслідок чого в нашій українській дійсності вони
не приводять і не можуть привести до радикальних змін на краще.
Наразі в Україні обрано стратегічний вектор розвитку економіки, спря
мований на масштабну приватизацію майна державних підприємств і по
силення ролі приватного сектору в ринковій економіці, основною метою
якої є прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внут
рішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності
у структурі економіки України шляхом продажу об’єктів приватизації при
ватному власнику. Вбачається, що оновлене законодавство про приватиза
цію державного майна шляхом спрощення і скорочення удосконалить вка
зану процедуру та забезпечить прозорість та відкритість приватизаційного
процесу із залученням широкого кола інвесторів до придбання державної
власності.
Наведена позиція обумовлена, з-поміж іншого, необхідністю реалі
зації Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів госпо
дарювання державного сектору економіки (далі — Стратегія), яка
визначає основні питання. Ці питання вирішуються Кабінетом Міні
стрів України для проведення реформи управління державною власніс
тю, основною метою якої є підвищення ефективності діяльності суб’єктів
господарювання державного сектору економіки (далі — суб’єкти господа

рювання), що буде досягнуто шляхом реструктуризації та реорганізації
суб’єктів господарювання, а також прозорого та комплексного процесу
приватизації.
Законодавство з питань приватизації державного майна складають такі
нормативно-правові акти:
— Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 р.
№ 2163‑12;
— Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від
21.09.2006 р. № 185‑5;
— Закон України «Про приватизацію невеликих державних підпри
ємств (малу приватизацію)» від 06.03.1992 р. № 2171‑12;
— Закон України «Про державну програму приватизації» від 13.01.2012 р.
№ 4335‑6;
— Положення «Про порядок подання пропозицій щодо внесення змін
до Переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають при
ватизації», затверджене наказом Міністерства економіки України, Фонду
державного майна України, Державного комітету статистики України від
26.06.2007 р. № 200/1047/180 і зареєстроване в Міністерстві юстиції Украї
ни 19.07.2007 р. за № 835/14102;


Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки»
від 27.05.2015 р. № 662-р / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/662-2015-%D1%80 (дата звернення: 21.09.2018 р.).


Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 р. № 2163-XII
(із змінами). Втратив чинність на підставі Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 р. № 2269-VIII / Офіційний веб-сайт Вер
ховної Ради України. URL http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-12 (дата звернення:
21.09.2018 р.).

Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р.
№ 185-V (із змінами) / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/185-16 (дата звернення: 21.09.2018 р.).

Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» від 06.03.1992 р. № 2171-XII (із змінами). Втратив чинність на підставі
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 р.
№ 2269-VIII / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2171-12 (дата звернення: 28.09.2018 р.).

Закон України «Про Державну програму приватизації» від 13.01.2012 р. № 4335-VI
(із змінами). Втратив чинність на підставі Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 р. № 2269-VIII / Офіційний веб-сайт Вер
ховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4335-17 (дата звернення:
28.09.2018 р.).

Наказ Міністерства економіки України, Фонду державного майна України, Дер
жавного комітету статистики України «Про затвердження Положення про порядок подання пропозицій щодо внесення змін до Переліку об’єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації» від 26.06.2007 р. № 200/1047/180 (із змінами) / Офі
ційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/
z0835-07?lang=uk (дата звернення: 28.09.2018 р.).
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— Закон України «Про перелік об’єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 р. № 847‑16;
— Закон України «Про особливості приватизації майна в агропромис
ловому комплексі» від 10.07.1996 р. № 290/96‑ВР;
— Закон України «Про особливості приватизації вугледобувних під
приємств» від 12.04.2012 р. № 4650‑6;
— Закон України «Про особливості приватизації об’єктів незаверше
ного будівництва» від 14.09.2000 р. № 1953‑3;
— Закон України «Про особливості приватизації підприємств, що нале
жать до сфери управління Міністерства оборони України» від 18.05.2000 р.
№ 1741‑3.
Чинне законодавство України визначає, що правовий режим майна
суб’єкта господарювання, заснованого на державній (комунальній) влас
ності, може бути змінений шляхом приватизації майна державного (кому
нального) підприємства відповідно до закону — ч. 3 ст. 145 ГК України.
Стаття 146 ГК України, присвячена приватизації державних та ко
мунальних підприємств, визначає, що майно єдиного цілісного майно
вого комплексу державного (комунального) підприємства або його окре
мих підрозділів, що є єдиними (цілісними) майновими комплексами і
виділяються в самостійні підприємства, а також об’єкти незавершеного
будівництва та акції (частини, паї), що належать державі у майні інших
суб’єктів господарювання, можуть бути відчужені на користь громадян

чи недержавних юридичних осіб і приватизовані цими особами відповідно
до закону.
Відтак приватизація державного або комунального майна (далі — при
ватизація) є платним відчуженням майна, що перебуває у державній або
комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які відпо
відно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» можуть бути покупцями.
Водночас у Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів
господарювання державного сектору економіки, що схвалена розпоряджен
ням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 662‑р, зазнача
ється, що наявна процедура приватизації не відповідає високим міжнарод
ним стандартам і має такі основні недоліки:
— недостатня прозорість та якість інформації, що надається потенцій
ним інвесторам, пов’язана з недостатністю фінансових ресурсів у Фонду
державного майна України, що відповідальний за підготовку такої інформа
ції. Значна кількість потенційних інвесторів, особливо іноземних, можуть
відмовитися від участі у процесі приватизації у разі, коли вони не отрима
ли необхідну інформацію щодо об’єкта приватизації. Крім того, за умови
недостатньої інформації потенційні інвестори можуть запропонувати ниж
чу ціну за об’єкт приватизації;
— виникнення проблем із залученням радників для поліпшення про
цесу приватизації. Залучення радників до процесу приватизації сприятиме
збільшенню розмірів конкурсних пропозицій, а також підвищенню рівня
прозорості та довіри до процесу приватизації;
— наявна нормативно-правова база, що регулює процес приватизації,
дає змогу залучати радників тільки для приватизації об’єктів державної
власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
— відсутність механізму оплати послуг радників, оскільки у Фонду
державного майна України відсутні необхідні фінансові ресурси.
При цьому не можна залишити поза увагою наявність факторів, які
значно ускладнюють проведення приватизації на сучасному етапі.
Як наслідок, перебіг приватизаційних процесів в Україні характеризу
вався неефективною державною політикою у сфері приватизації, якій при
таманні:
— практична відсутність покрокового плану з реалізації стратегії ре
формування відносин власності в цілому та у виробничому секторі еконо
міки зокрема;


Закон України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 р. № 847-XIV (із змінами) / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/847-14 (дата звернення
28.09.2018 р.).

Закон України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 10.07.1996 р. № 290/96-ВР (із змінами). Втратив чинність на підставі Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 р.
№ 2269-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/290/96-%D0%B2%D1%80 (дата
звернення: 28.09.2018 р.).

Закон України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» від
12.04.2012 р. № 4650-VI (із змінами) / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4650-17 (дата звернення: 28.09.2018 р.).

Закон України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» від 14.09.2000 р. № 1953-ІІІ (із змінами). Втратив чинність на підставі Закону Украї
ни «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 р. № 2269-VIII.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-14 (дата звернення: 28.09.2018 р.).

Закон України «Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України» від 18.05.2000 р. № 1741-ІІІ (із змінами).
Втратив чинність на підставі Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 р. № 2269-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
1741-14 (дата звернення: 28.09.2018 р.).


Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки»
від 27.05.2015 р. № 662-р / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/662-2015-%D1%80 (дата звернення: 21.09.2018 р.).
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— неврахування міжгалузевих зв’язків в економіці;
— нерозвиненість інституційних механізмів ринкового регулювання
економіки;
— неефективність протидії поширенню схем тіньової приватизації;
— недостатня прозорість прийняття рішень щодо приватизації, зокре
ма стратегічних підприємств і підприємств-монополістів, які є основою
економічного розвитку та національної безпеки держави.
Прийнятим Законом України «Про приватизацію державного і кому
нального майна» від 18.01.2018 р. № 2269‑VIII визначено, що основною
метою приватизації є прискорення економічного зростання, залучення іно
земних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або кому
нальної власності у структурі економіки України шляхом продажу об’єктів
приватизації ефективному приватному власнику.
Зокрема, приватизація здійснюється на основі принципів: законності;
відкритості та прозорості; рівності та змагальності; державного регулюван
ня та контролю; продажу об’єктів приватизації з урахуванням особливос
тей таких об’єктів; захисту економічної конкуренції; створення сприятли
вих умов для залучення інвестицій; повного, своєчасного та достовірного
інформування про об’єкти приватизації та порядок їх приватизації; забез
печення конкурентних умов приватизації.
При цьому слід мати на увазі, що державні унітарні підприємства,
включені до переліку суб’єктів господарювання, що підлягають пріоритет
ній приватизації, будуть перетворені на державні акціонерні товариства, за
винятком державних унітарних підприємств, перетворення яких є недоціль
ним. Такі державні унітарні підприємства будуть приватизовані шляхом
продажу активів або з використанням інших способів залучення приватних
інвесторів, зокрема концесії.
За загальним правилом, до об’єктів державної і комунальної власності,
що підлягають приватизації, належать усі об’єкти права державної і кому
нальної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена цим Зако
ном та іншими законами України.
Для того щоб якнайкраще розуміти процес приватизації державних під
приємств, слід звернути увагу на ключові моменти щодо об’єктів, суб’єк
тів, процедур процесу, що розглядається.
Об’єкти приватизації. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про при
ватизацію державного і комунального майна» до об’єктів державної і кому

 Методичні рекомендації «Приватизація майна державних підприємств: особ
ливості, порядок здійснення, проблеми та перспективи». URL: http://obljustif.gov.ua/
wp-content/uploads/2013/11/privatizatsiya.doc (дата звернення: 04.06.2018 р.).

Про приватизацію державного і комунального майна: Закон України від 18 січня
2018 р. № 2269-VIII // Відомості Верховної Ради України. 2018. № 12. Ст. 68.

нальної власності, що підлягають приватизації, належать усі об’єкти права
державної і комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо за
боронена цим Законом та іншими законами України.
Тому відповідно до ст. 4 Закону України «Про приватизацію державно
го і комунального майна» приватизації не підлягають казенні підприємства
та об’єкти, необхідні для виконання державою своїх основних функцій для
забезпечення обороноздатності держави, а також об’єкти права власності
Українського народу, майно, що становить матеріальну основу сувереніте
ту України, зокрема:
— майно органів державної влади та органів місцевого самоврядуван
ня, майно Збройних сил України (військове майно), Служби безпеки Украї
ни, Державної прикордонної служби України, сил цивільного захисту, Дер
жавної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, право
охоронних органів та органів доходів і зборів, що безпосередньо забезпечує
виконання зазначеними органами встановлених законодавством завдань,
майно закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги;
— надра, корисні копалини загальнодержавного значення, території та
об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, водні
ресурси, лісові ресурси, інші природні ресурси, які є об’єктами права влас
ності Українського народу;
— системи створення та збереження золотовалютних резервів;
— емісійна система, майнові комплекси підприємств і установ, що за
безпечують випуск та зберігання грошових знаків і цінних паперів;
— об’єкти, що забезпечують зв’язком органи законодавчої та виконав
чої влади, у тому числі радіотелевізійні передавальні центри;
— майно Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ)
та акції, що належать державі у статутному капіталі НСТУ;
— засоби урядового, фельд’єгерського та спеціального зв’язку;
— державні реєстри, що створені та утримуються за рахунок коштів
державного бюджету;
— майно державного підприємства «Мультимедійна платформа іно
мовлення України» (МПІУ);
— Національний архівний фонд, архіви (архівні установи), документи
з них, архівні підрозділи, архівні відділи та бібліотеки, об’єкти культури,
мистецтва, у тому числі виняткової історичної, художньої, наукової чи ін
шої культурної цінності, занесені до Державного реєстру національного
культурного надбання, а також об’єкти архітектури, меморіальні комплек
си, заповідники, парки загальнонаціонального значення;
— пам’ятки, включені до переліку пам’яток, що не підлягають прива
тизації;
— пам’ятки археології;
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— пам’ятки державної частини Музейного фонду України (музейні
предмети, музейні колекції та музейні зібрання);
— документи Державного бібліотечного фонду України;
— вихідні матеріали та фільмокопії, що зберігаються у фільмофонді;
— запаси державного резерву незалежно від його місцезнаходження;
— підприємства, що здійснюють виробництво об’єктів космічної ді
яльності;
— національний оператор поштового зв’язку;
— заклади освіти, що фінансуються з державного бюджету;
— наукові об’єкти, включені до Державного реєстру наукових об’єк
тів, що становлять національне надбання, та наукові установи, включені до
Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави;
— ядерні матеріали, ядерні установки і об’єкти, призначені для пово
дження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення;
— спеціально відведені місця чи об’єкти, призначені для захоронення
відходів (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, спору
ди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл на здійснен
ня операцій у сфері поводження з відходами;
— майно Державної кримінально-виконавчої служби України, яке без
посередньо забезпечує виконання встановлених законодавством завдань і
функцій;
— майно та матеріали Державного інформаційного геологічного фон
ду України;
— майно, матеріали та дані Державного картографо-геодезичного фон
ду України, топографо-геодезичні і картографічні матеріали;
— державні еталони, інші об’єкти, що забезпечують функціонування
Державної метрологічної служби;
— автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам (до пер
шого розгалуження їх за межами території таких підприємств);
— магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені
на них технологічні споруди, передавальні пристрої (які функціонують),
що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу переве
зень, а саме: залізничні станції та колії загального користування, тягові
підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електро
постачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління
рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання
аварійно-відновлювальних робіт;
— метрополітен;
— майно, що забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної систе
ми України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магі
стральні та міждержавні електричні мережі;

— атомні електростанції, гідроелектростанції з греблями, що викону
ють функції захисту від техногенних катастроф;
— магістральні нафто- і газопроводи та магістральний трубопровід
ний транспорт, що обслуговують потреби держави в цілому, підземні нафтота газосховища;
— майнові комплекси підрозділів пожежної охорони (пожежні депо,
пости, адміністративні приміщення), транспортні засоби спеціального при
значення, що забезпечують виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією по
жеж, наслідків стихійного лиха;
— об’єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст, інших на
селених пунктів, включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов’язані
з постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і очищен
ням стічних вод;
— державні газорозподільчі мережі;
— акваторії морських портів, гідротехнічні споруди, об’єкти портової
інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнан
ня та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських
шляхів, системи управління рухом суден, інформаційні системи, навчаль
ний та гідрографічний флот, майнові комплекси судноплавних інспекцій;
— аеродроми та аеродромні об’єкти (злітно-посадкові смуги, рубіж
ні доріжки, перони, системи посадки, наземні засоби зв’язку, навігації,
спостереження, інші елементи аеродромів, що забезпечують безпеку по
льотів);
— водосховища і водогосподарські канали комплексного призначення,
гідротехнічні захисні споруди, об’єкти інженерної інфраструктури загаль
нодержавних та міжгосподарських меліоративних систем;
— місця поховання;
— захисні споруди цивільного захисту;
— підприємства з виготовлення, ремонту технічних та інших засобів
реабілітації для осіб з інвалідністю;
— об’єкти спортивної інфраструктури, що включені до переліку об’єк
тів права державної власності, що не підлягають приватизації;
— державні заклади охорони здоров’я, у тому числі приміщення, в
яких розміщуються державні заклади охорони здоров’я;
— державні заклади освіти, у тому числі приміщення, в яких розміщу
ються державні заклади освіти.
Однак слід мати на увазі, що у разі якщо майно органів державної вла
ди та органів місцевого самоврядування, майно державних підприємств,
що належать до сфери управління органів державної влади та органів міс
цевого самоврядування, Міністерства оборони України, Служби безпеки
України, Державної прикордонної служби України, сил цивільного захисту,
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Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,
Державної кримінально-виконавчої служби України, правоохоронних орга
нів та органів доходів і зборів безпосередньо не забезпечує виконання за
значеними органами встановлених законодавством завдань, таке майно є
об’єктами, що підлягають приватизації.
Крім того, майно, яке перебуває на балансах державних підприємств,
установ, організацій, що не підлягають приватизації, та яке не входить до
складу єдиних майнових комплексів, що забезпечують основні види діяль
ності таких підприємств або більше трьох років не використовуються у
виробничій діяльності і подальше їх використання не планується, також
належить до об’єктів, що підлягають приватизації.
Дане положення цілком узгоджене із приватизаційною стратегією, яка
відображена у Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів гос
подарювання державного сектору економіки.
Принагідно зазначимо, що приватизаційна стратегія передбачає, що
в окремих галузях економіки законом можуть бути визначені особливості
приватизації майна державних підприємств. Суб’єкти господарювання мо
жуть залишатися у державній власності лише у разі наявності достатніх
підстав (з метою збереження критично важливих об’єктів інфраструкту
ри, захисту національної безпеки та з інших причин). Якщо належні під
стави відсутні, вирішується питання щодо приватизації чи ліквідації таких
суб’єктів господарювання.
При цьому Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів
України затверджує перелік об’єктів державної власності, що не підляга
ють приватизації, відповідно до таких ознак:
1) об’єкти, що забезпечують національну безпеку України або прива
тизація яких створює істотні ризики для безпеки держави:
— підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що пере
буває на озброєнні Збройних сил України, інших утворених відповідно до
закону військових формувань, Служби безпеки України;
— підприємства атомної енергетики та підприємства, що працюють
у сфері поводження з радіоактивними відходами;
— спеціальні об’єкти зв’язку;
— підприємства пробірного контролю;
— підприємства з виготовлення цінних паперів;
— підприємства, що забезпечують безпеку руху в повітряному просто
рі та навігації водними шляхами України;
— підприємства, що здійснюють топографо-геодезичні та картогра
фічні роботи загальнодержавного призначення, зберігають матеріали Дер
жавного картографо-геодезичного фонду України та Державного інформа
ційного геологічного фонду України;

2) об’єкти соціально-культурного призначення, що забезпечують задо
волення відповідних потреб суспільства, які не можуть бути повністю за
доволені підприємствами, що перебувають у приватній власності, зокрема
національні заклади культури.
Не підлягають приватизації інші державні підприємства, за якими на
праві господарського відання закріплено майно, визначене ч. 2 ст. 4 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна, та пакети
акцій акціонерних товариств, до статутного капіталу яких передано майно,
визначене частиною другою цієї статті, якщо такі підприємства не зможуть
продовжувати господарську діяльність у разі передачі відповідного майна
іншим суб’єктам господарювання державного сектору економіки.
Класифікація об’єктів приватизації. З метою раціонального та ефек
тивного застосування способів приватизації об’єкти приватизації поділя
ються на об’єкти малої приватизації та об’єкти великої приватизації — ст. 5
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Зокрема, до об’єктів малої приватизації Законом віднесені:
1) єдині майнові комплекси державних і комунальних підприємств, їх
структурних підрозділів, у тому числі єдині майнові комплекси та їх струк
турні підрозділи, що передані в оренду, крім єдиних майнових комплексів
державних і комунальних підприємств, що належать до об’єктів великої
приватизації;
2) окреме майно.
Окремим майном вважається рухоме та нерухоме майно державних
або комунальних підприємств (у тому числі будівлі, споруди, нежитлові
приміщення), майно, що залишилося після закінчення процедури ліквіда
ції державних або комунальних підприємств, визнаних банкрутами; майно
підприємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управ
ляти державним або комунальним майном; майно державних або комуналь
них підприємств, що не були продані як єдині майнові комплекси; держав
не або комунальне майно, що не увійшло до статутного капіталу господар
ських товариств та перебуває на обліку господарських товариств, створених
унаслідок приватизації або корпоратизації;
3) об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні
пристрої, які не введені в експлуатацію), законсервовані об’єкти;
4) об’єкти соціально-культурного призначення.
До об’єктів соціально-культурного призначення належать об’єкти осві
ти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мис
тецтва і преси, телебачення, радіомовлення, видавничої справи; санатор
но-курортні заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії; інші
об’єкти, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб
громадян незалежно від вартості майна; об’єкти соціально-культурного
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призначення, що не включені до статутного капіталу господарських то
вариств;
5) пакети акцій акціонерного товариства, утвореного у процесі прива
тизації або корпоратизації, акції (частки), що належать державі у статут
ному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій
і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності
та розташованих на території України або за її межами, крім пакетів акцій
акціонерних товариств, що належать до об’єктів великої приватизації;
6) інші об’єкти, що не належать до об’єктів великої приватизації.
До об’єктів великої приватизації належать об’єкти державної або кому
нальної власності (єдині майнові комплекси державних підприємств та па
кети акцій (часток) суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі), вартість активів яких
згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує
250 мільйонів гривень.
Суб’єкти приватизації. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про при
ватизацію державного і комунального майна» суб’єктами приватизації є.
1. Державні органи приватизації, до системи яких відноситься: Фонд
державного майна України, його регіональні відділення та представництва
у районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про приватизацію державного і ко
мунального майна» державні органи приватизації у межах своєї компетен
ції здійснюють такі основні повноваження:
— затверджують переліки об’єктів, що підлягають приватизації;
— класифікують об’єкти приватизації відповідно до цього Закону;
— приймають рішення про приватизацію об’єктів державної власності
у випадках, установлених законодавством;
— змінюють у процесі приватизації організаційну форму підприємств,
що перебувають у державній власності;
— здійснюють повноваження власника державного майна, у тому чис
лі корпоративних прав, у процесі приватизації;
— представляють відповідно до міжнародних договорів України з пи
тань міждержавних майнових відносин інтереси держави з питань визнан
ня прав і регулювання відносин власності та використання державного
майна, визначають право власності держави на розташоване на території
України майно, майнові права та інші активи підприємств, установ та орга
нізацій колишнього союзного підпорядкування, які під час утворення гос
подарських товариств передаються до їх статутного капіталу;
— здійснюють управління об’єктами державної власності, зокрема
державними підприємствами та корпоративними правами держави у ста
тутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення

про приватизацію та затверджено план розміщення акцій товариств, утво
рених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) дер
жавних підприємств, що належать до сфери управління Фонду державного
майна України, а також товариств, утворених за участю Фонду державного
майна України;
— продають майно, що перебуває у державній власності, у процесі
його приватизації, а також акції (частки), що належать державі у майні гос
подарських товариств;
— утворюють аукціонні комісії;
— затверджують плани розміщення акцій акціонерних товариств у про
цесі приватизації;
— укладають договори на проведення оцінки об’єктів приватизації
у випадках, передбачених законодавством;
— укладають договори з радниками, які беруть на себе зобов’язання
щодо надання послуг у процесі приватизації об’єктів державної власності,
у тому числі пошуку потенційних покупців об’єктів приватизації, з визна
ченням стартової ціни об’єктів великої приватизації;
— укладають договори з іншими уповноваженими особами щодо про
ведення аукціонів з продажу об’єктів приватизації;
— укладають з потенційними покупцями єдиних майнових комплексів
державних підприємств та пакетів акцій договори про конфіденційність
інформації про об’єкт приватизації;
— укладають договори про розроблення документації із землеустрою
у випадках, передбачених законодавством;
— укладають у випадках, передбачених законодавством, угоди щодо
проведення екологічного аудиту об’єктів приватизації;
— залучають суб’єктів господарювання для організації та/або прове
дення аукціонів, у тому числі в електронній формі (електронний аукціон);
— виступають з боку держави засновником підприємств, заснованих
на базі об’єднання майна різних форм власності;
— контролюють виконання умов договорів купівлі-продажу держав
ного майна;
— здійснюють захист майнових прав державних підприємств, а також
корпоративних прав держави на території України, що належать до сфери
управління Фонду державного майна України;
— державні органи приватизації здійснюють інші повноваження, перед
бачені цим Законом, іншими актами законодавства.
При цьому слід звернути увагу на те, що органи приватизації не мають
права втручатися в господарську діяльність підприємств, за винятком ви
падків, передбачених законодавством України та установчими докумен
тами таких підприємств.
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2. Місцеві ради, органи приватизації територіальних громад.
Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері приватизації
визначаються законами України і правовими актами органів місцевого са
моврядування.
3. Покупцями об’єктів приватизації можуть бути:
1) громадяни України, іноземні громадяни;
2) юридичні особи, зареєстровані на території України, крім передба
чених ч. 2 ст. 6 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь
ного майна»;
3) юридичні особи інших держав, крім передбачених ч. 2 ст. 6 цього
Закону.
При цьому у ст. 8 вказаного Закону встановлені обмеження, відповід
но до яких не можуть бути покупцями:
1) органи державної влади;
2) державні підприємства, власником яких є держава Україна;
3) державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, дер
жавні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
4) працівники державних органів приватизації;
5) покупці, які зареєстровані в офшорних зонах (згідно з переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів України) з непрозорою структурою влас
ності (бенефіціарні власники яких не розкриті на 100 відсотків), а також
покупці, які походять з держави-агресора (згідно з пунктами 6, 7 та 8 ч. 2
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
6) держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором,
а також юридичні особи, в яких така держава має участь, і особи, які пере
бувають під контролем таких юридичних осіб;
7) юридичні особи, бенефіціарні власники, 10 і більше відсотків акцій
(часток) яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України
державою-агресором. Зазначене положення не застосовується до юридич
них осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами
за переліком Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, які є рези
дентами держави-агресора;
8) фізичні особи — громадяни та/або резиденти держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором;
9) юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав,
включених FAТF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні осо
би, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або
опосередковано таким особам;
10) юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких
не розкрита в порушення вимог Закону України «Про державну реєстра

цію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських фор
мувань»;
11) фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні
економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону
України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи;
12) особи, які були стороною продажу об’єкта приватизації в Україні
і з якими було розірвано договір купівлі-продажу об’єкта приватизації
у зв’язку з порушенням з боку таких осіб, а також пов’язані з ними особи;
13) радники, залучені для підготовки об’єкта до приватизації.
Окремо слід звернути увагу на передбачену ст. 9 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна» можливість утворювати
з числа депутатів Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради Украї
ни з питань приватизації, з метою забезпечення контролю за здійсненням
приватизації, додержанням законодавства України про приватизацію та ана
лізу її наслідків, Положення про яку затверджуються Верховною Радою
України.
Однак вбачається, що дане положення суперечить статтям Конституції
України, а саме: статтям 85 та 89, оскільки ними встановлюється правило,
відповідно до якого створення спеціальних контрольних комісій до повно
важень Парламенту не віднесено. Доречніше було б покласти відповідну
функцію контролю за додержанням законодавства про приватизацію на
відповідні комітети Верховної Ради України.
В контексті теми, що розглядається, особливої уваги потребує питання
про порядок і способи приватизації, якому відводиться цілий розділ вище
вказаного Закону.
Зокрема, у ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного і ко
мунального майна» визначено, що порядок приватизації державного і кому
нального майна передбачає:
— формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають при
ватизації;
— опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в офі
ційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіцій
ному веб-сайті Фонду державного майна України, на офіційних сайтах міс
цевих рад та в електронній торговій системі;
— прийняття рішення про приватизацію;
— прийняття місцевою радою рішення про приватизацію об’єкта кому
нальної власності;
Закон України «Про санкції» від 14.08.2014 р. № 1644-VII (із змінами) / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18
(дата звернення: 21.09.2018 р.).
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— опублікування інформації про прийняття рішення про приватиза
цію об’єкта та у випадках, передбачених цим Законом, інформації про ви
вчення попиту для визначення стартової ціни;
— проведення інвентаризації та оцінки відповідно до законодавства;
— проведення у випадках, передбачених законом, аудиту, екологічного
аудиту об’єкта приватизації;
— перетворення державного або комунального підприємства на гос
подарське товариство у процесі приватизації у випадках, передбачених цим
Законом;
— затвердження плану розміщення акцій акціонерних товариств, ство
рених у процесі приватизації, у випадках, передбачених цим Законом, та
його виконання;
— затвердження у випадках, передбачених цим Законом, умов прода
жу об’єктів приватизації, розроблених аукціонною комісією;
— опублікування інформації про умови продажу, в тому числі старто
ву ціну об’єкта приватизації;
— проведення аукціону, укладення договору купівлі-продажу;
— укладення договору купівлі-продажу в разі приватизації об’єкта
шляхом викупу;
— опублікування інформації про результати приватизації;
— прийняття рішення про завершення приватизації.
Приватизація об’єкта вважається завершеною з моменту його продажу
та переходу до покупця права власності або завершення розміщення всіх
акцій, передбачених до продажу планом розміщення акцій, і оформлюєть
ся наказом відповідного органу приватизації.
Наведене цілком логічно слід вважати стадіями приватизації держав
них підприємств.
Ініціювати приватизацію об’єктів можуть органи приватизації, упов
новажені органи управління, інші суб’єкти управління об’єктами держав
ної і комунальної власності або покупці.
Перелік об’єктів великої приватизації державної власності, що підля
гають приватизації, затверджується Кабінетом Міністрів України за подан
ням Фонду державного майна України.
Натомість переліки об’єктів малої приватизації державної власності,
що підлягають приватизації, затверджуються Фондом державного майна
України.
Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації,
ухвалюється місцевою радою. Включення нових об’єктів до цього перелі
ку здійснюється шляхом ухвалення окремого рішення щодо кожного об’єк
та комунальної власності.

Уповноважені органи управління державним майном або корпоратив
ними правами, управління яких вони здійснюють, за результатами аналізу
господарської діяльності суб’єктів господарювання подають щороку до
1 жовтня державним органам приватизації пропозиції стосовно включення
об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації на наступний рік, разом з висновками щодо прогнозованої
суми надходження коштів від приватизації запропонованих до переліків
об’єктів та прогнозом соціально-економічних наслідків приватизації в по
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Для включення державного майна до переліків об’єктів малої привати
зації уповноважені органи управління:
— постійно переглядають, виявляють державне майно, яке безпосеред
ньо не забезпечує виконання такими органами встановлених законодав
ством завдань; державне майно, що не увійшло до статутних капіталів гос
подарських товариств (крім матеріальних носіїв секретної інформації);
майно, що більше трьох років не використовується у виробничій діяль
ності і подальше його використання не планується, та щокварталу вносять
до Фонду державного майна України свої пропозиції щодо включення дер
жавного майна до переліку об’єктів, що підлягають приватизації;
— для включення об’єктів соціально-культурного призначення до пере
ліку об’єктів, що підлягають приватизації, подають до державних органів
приватизації разом з пропозиціями стосовно включення до переліку пропо
зиції щодо строку збереження профілю діяльності об’єктів соціально-куль
турного призначення або можливості перепрофілювання кожного з таких
об’єктів.
Заяви про включення об’єктів права державної власності до відпо
відного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають
приватизації, подаються потенційними покупцями до державних органів
приватизації за місцезнаходженням об’єкта, що приватизується, у порядку,
встановленому Фондом державного майна України.
Заяви про включення об’єктів права комунальної власності до перелі
ків об’єктів, що підлягають приватизації, подаються покупцями до органів
приватизації територіальних громад і розглядаються ними в порядку, вста
новленому відповідними місцевими радами.
Державні органи приватизації протягом трьох днів після надходжен
ня заяви звертаються щодо надання згоди на включення такого об’єкта
до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації,
до уповноважених органів управління державним майном, крім випадків,
коли орган приватизації є уповноваженим органом управління державним
майном або уповноважений орган управління самостійно ініціював вклю
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чення такого об’єкта до переліку об’єктів державної власності, що підляга
ють приватизації.
Уповноважені органи управління державним майном надають згоду на
приватизацію об’єкта державної власності або вмотивовану відмову протя
гом 15 днів з моменту надходження звернення від державних органів при
ватизації.
У разі якщо орган приватизації не одержав у встановлений строк до
звіл чи відмову від органу, уповноваженого управляти відповідним май
ном, згода на приватизацію вважається наданою.
За загальним правилом, державні органи приватизації протягом 30 днів
розглядають заяви та приймають рішення щодо включення до переліку
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації, і в п’ятиденний
строк письмово повідомляють про це заявника, підприємство, що привати
зується (балансоутримувача об’єкта), а також відповідний уповноважений
орган управління.
Для об’єктів великої приватизації державні органи приватизації письмо
во повідомляють заявника, підприємство, що приватизується (балансо
утримувача об’єкта), а також відповідний уповноважений орган управлін
ня в п’ятиденний строк після набрання чинності актом Кабінету Міністрів
України щодо затвердження переліку об’єктів великої приватизації, що під
лягають приватизації.
При цьому слід мати на увазі, що відмова державними органами при
ватизації у включенні до переліку об’єктів, що підлягають приватизації,
можлива у разі:
— коли підприємство, що пропонується приватизувати, перебуває у
процесі ліквідації;
— коли законодавством установлено обмеження щодо приватизації
об’єкта;
— вмотивованої відмови органу, уповноваженого управляти держав
ним майном, у погодженні щодо включення до переліку об’єктів, що підля
гають приватизації;
— невключення Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду дер
жавного майна України до переліку об’єктів великої приватизації, що під
лягають приватизації.
Державні органи приватизації щороку до 15 січня поточного року за
безпечують оприлюднення переліків об’єктів, що підлягають приватизації
на відповідний рік, в офіційних друкованих виданнях державних органів
приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.
Якщо протягом року у передбаченому цією статтею порядку приймаються
рішення про включення додаткових об’єктів права державної власності до
переліків об’єктів, що підлягають приватизації, Фонд державного майна

України має включити такі об’єкти до відповідного переліку та оприлюд
нити відповідний змінений перелік об’єктів, що підлягають приватизації,
в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офі
ційному веб-сайті Фонду державного майна України.
Окремої уваги потребує розгляд порядку прийняття рішення про при
ватизацію — ст. 12 Закону України «Про приватизацію державного і кому
нального майна».
Так, рішення про приватизацію об’єкта, який включено до перелі
ку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, прийма
ється державними органами приватизації шляхом видання наказу, але
не пізніше 30 днів з дня включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, за винятком випадку, передбаченого частиною другою цієї
статті.
Опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня видання держав
ним органом приватизації відповідного наказу в офіційних друкованих ви
даннях державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду
державного майна України.
Опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта комунальної власності здійснюється на офіційних сайтах місцевих
рад та в електронній торговій системі протягом п’яти робочих днів з дня
ухвалення місцевою радою відповідного рішення.
У місячний строк з моменту прийняття рішення про приватизацію
уповноваженими органами управління передаються державним органам
приватизації функції з управління пакетами акцій (частками), функції з
управління майном державних підприємств.
У разі непередачі об’єкта державної власності в установлений строк
рішення про передачу такого об’єкта державної власності приймає Кабінет
Міністрів України. Проект зазначеного рішення Кабінету Міністрів Украї
ни готує Фонд державного майна України.
Передача (повернення) функцій з управління майном державних під
приємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) здійснюється
в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Майно, що не підлягає приватизації, у тому числі матеріальні носії
секретної інформації, передачі не підлягають.
При цьому Законом встановлюється, що функції з управління не пере
даються для таких об’єктів малої приватизації:
— окремого майна;
— об’єктів незавершеного будівництва;
— законсервованих об’єктів;
— об’єктів соціально-культурного призначення.
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З дня прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового ком
плексу державного або комунального підприємства або пакета акцій (част
ки) господарського товариства і до переходу права власності до покупця
або припинення приватизації об’єкта приватизації відповідно до частини
шостої цієї статті без згоди органів приватизації такі підприємства (товари
ства), їх уповноважені органи управління не мають права щодо:
— вчинення правочину та/або господарського зобов’язання, якщо рин
кова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом та
кого правочину та/або господарського зобов’язання, перевищує 10 від
сотків вартості активів підприємства та/або господарського товариства за
даними фінансової звітності за останній звітний період. Забороняється
ділити предмет правочину з метою ухилення від вимоги, передбаченої цим
абзацом;
— укладення кредитних договорів, договорів позики, надання та отри
мання фінансової допомоги, правочинів та/або господарських зобов’язань
щодо відступлення права вимоги та/або зарахування зустрічних однорід
них вимог, факторингу, правочинів та/або господарських зобов’язань, пред
метом яких є переведення боргу;
— вчинення правочинів та/або господарських зобов’язань, предметом
яких є відчуження підприємством та/або господарським товариством або
набуття ним земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майно
вих прав на зазначені об’єкти та/або внаслідок яких може відбутися змен
шення вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки,
що належить такому підприємству та/або господарському товариству або
перебуває в його користуванні;
— вчинення правочинів та/або господарських зобов’язань, предме
том яких є обтяження земельних ділянок, іншого нерухомого майна та/або
основних фондів підприємства та/або господарського товариства та/або
майнових прав на зазначені об’єкти;
— вчинення правочинів та/або господарських зобов’язань, предметом
яких є придбання, відчуження, обтяження, набуття у власність у інший спо
сіб акцій, часток, а також похідних цінних паперів;
— укладення договорів оренди земельних ділянок та іншого нерухо
мого майна або основних засобів підприємства та/або господарського това
риства;
— укладення договорів поруки, гарантії;
— списання основних засобів, що мають залишкову вартість, безоплат
ної передачі та реалізації майна для погашення заборгованості, передачі
майна в управління;
— зміни номінальної вартості або кількості акцій без зміни розміру
статутного капіталу акціонерного товариства (крім банків);

— прийняття рішень про збільшення або зменшення статутного капі
талу, крім випадків збільшення статутного капіталу на суму збільшення
вартості власного капіталу товариства (крім банків);
— прийняття рішень про припинення підприємства/господарського
товариства шляхом реорганізації;
— скорочення чисельності працівників підприємства, що привати
зується.
Принагідно зазначимо, що органи приватизації припиняють привати
зацію об’єкта приватизації у таких випадках:
— включення об’єкта приватизації до переліку об’єктів права держав
ної власності, що не підлягають приватизації;
— виключення об’єкта великої приватизації з переліку об’єктів, що
підлягають приватизації;
— ухвалення місцевою радою рішення про скасування попереднього
рішення про приватизацію відповідного об’єкта комунальної власності.
У місячний строк з дня прийняття рішення про припинення привати
зації об’єкта приватизації державні органи приватизації повертають функ
ції з управління пакетами акцій (частками), функції з управління майном
державних підприємств уповноваженим органам управління.
Способи приватизації.
Приватизація державного або комунального майна здійснюється
шляхом:
1) продажу об’єктів права державної або комунальної власності на
аукціоні, у тому числі:
— аукціоні з умовами;
— аукціоні без умов;
— аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та по
дальшого подання цінових пропозицій;
— аукціоні із зниженням стартової ціни;
— аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій;
2) викупу об’єктів приватизації;
3) подання заяви на участь у приватизації.
Потенційні покупці зобов’язані подати разом із заявою у довільній
формі інформацію і документи на участь у приватизації, визначені ст. 14
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Орган приватизації під час продажу об’єкта великої приватизації про
тягом семи робочих днів з дати закінчення прийняття документації здійс
нює перевірку заяв на участь у приватизації об’єкта великої приватиза
ції разом із доданими до неї документами та інформацією, що подані по
тенційними покупцями об’єкта великої приватизації, та приймає рішення
про допуск до участі в аукціоні з продажу об’єкта великої приватизації
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потенційних покупців та визнання їх учасниками аукціону. Рішення органу
приватизації про недопуск до участі в аукціоні може бути оскаржено в су
довому порядку особою, не допущеною до аукціону, протягом строків,
передбачених ст. 30 Закону України «Про приватизацію державного і кому
нального майна».
Орган приватизації приймає рішення про недопущення потенційного
покупця до участі у приватизації об’єкта великої приватизації або не укла
дає договір купівлі-продажу за результатами продажу на аукціоні чи засто
сування процедури викупу в разі, коли потенційний покупець:
— не відповідає вимогам ст. 8 цього Закону;
— не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких перед
бачено цим Законом;
— подав неправдиві відомості про себе.
Після закінчення електронного аукціону організатор аукціону з про
дажу об’єкта малої приватизації здійснює перевірку заяви на участь у при
ватизації об’єкта малої приватизації разом із доданими до неї документами
та інформацією переможця аукціону та у разі невідповідності доданих до
заяви документів приймає рішення відповідно до частини дев’ятої цієї
статті. Переможець аукціону може оскаржити це рішення до суду протягом
строку, передбаченого ст. 30 Закону.
Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантій
ний внесок сплачується на рахунок оператора електронного майданчика,
через який подається заява на участь у приватизації. Для участі в аукціоні
з продажу об’єкта великої приватизації гарантійний внесок сплачується на
рахунок органів приватизації.
Об’єкт приватизації може бути придбаний за рахунок залучених (кре
дитних) коштів. У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залуче
них коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного
кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор ба
жає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування у
разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Кредитором
не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до 2 ст. 8 Закону.
Об’єкт приватизації, що є пакетом цінних паперів, може бути придба
ний професійним учасником фондового ринку, який діє в інтересах сво
го клієнта. У такому разі покупець повинен також подати інформацію про
клієнта, в інтересах якого він діє, в обсязі, передбаченому цим Законом для
покупця, а також копію договору із клієнтом.
Продаж об’єктів малої приватизації.
Об’єкти малої приватизації продаються виключно на електронних
аукціонах. Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єк
тів малої приватизації та Порядок відбору операторів електронних майдан

чиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів
малої приватизації, авторизації електронних майданчиків, розмір та поря
док сплати за участь, визначення переможця за результатами електронного
аукціону, а також порядок визначення додаткових умов продажу затвер
джуються Кабінетом Міністрів України.
Електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укла
дається між організатором аукціону з операторами електронних майдан
чиків.
Типовий договір між організатором аукціону та операторами елект
ронних майданчиків затверджується Фондом державного майна України.
Варто відмітити, що відомості про учасників аукціону не підлягають роз
голошенню до завершення аукціону.
Так, для продажу об’єктів малої приватизації державними органами
приватизації, органом місцевого самоврядування протягом 10 робочих днів
з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта утворюється аукціонна
комісія, діяльність якої регулюється положенням, що затверджується Фон
дом державного майна України, органом місцевого самоврядування.
До складу аукціонної комісії входять не менш як п’ять осіб, що затвер
джуються органами приватизації. Склад аукціонної комісії розробляє умо
ви продажу органи приватизації.
Після затвердження умов не пізніш як через 10 робочих днів публі
кують інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої прива
тизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації,
на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України або на офіцій
ному веб-сайті органу місцевого самоврядування та в електронній торговій
системі.
Закон визначає, що аукціони з продажу об’єктів малої приватизації
проводяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опуб
лікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів малої
приватизації. Протокол про результати електронного аукціону формується
та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день
завершення аукціону в електронній формі.
У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону
або від укладення договору купівлі-продажу, що підтверджується відповід
ним актом, електронною торговою системою автоматично формується та
оприлюднюється новий протокол аукціону. Крім того, переможець аукціо
ну, який відмовився від підписання протоколу аукціону або договору ку
півлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з про
дажу того самого об’єкта.
Після закінчення аукціону сплачений потенційними покупцями гаран
тійний внесок повертається потенційним покупцям, які не стали перемож
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цями аукціону, у строк, що не перевищує 10 робочих днів із дня затвер
дження протоколу аукціону органом приватизації.
У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону
або відмови переможця аукціону від укладення договору купівлі-прода
жу гарантійний внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню
до відповідного бюджету.
Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації та підписав договір ку
півлі-продажу, зазначені грошові кошти зараховуються під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації.
Прикметним є те, що продаж об’єктів на аукціоні, крім аукціону за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій, здійснюється за наявності не менше двох учасників
аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні
не менше одного кроку аукціону на підвищення стартової ціни.
У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від
одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а орган прива
тизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом
викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною,
але не нижче стартової ціни.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не про
дано, крім випадку, передбаченого частиною восьмою цієї статті, прово
диться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
Якщо повторний аукціон зі зниженням стартової ціни визнається та
ким, що не відбувся, у разі якщо для участі у такому аукціоні подано заяву
на участь від одного покупця, то орган приватизації приймає рішення про
приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому
покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни,
з урахуванням зниження стартової ціни відповідно до частини дев’ятої цієї
статті.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано в порядку, передбаченому
частинами восьмою-десятою ст. 15, проводиться аукціон за методом по
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо
зицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встанов
леними ст. 22 цього Закону, на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження старто
вої ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш
як одного учасника аукціону.
До проведення першого аукціону з продажу об’єкта малої приватиза
ції аукціонна комісія одночасно встановлює стартові ціни та умови прода
жу об’єкта малої приватизації на аукціонах, передбачених частинами вось
мою-одинадцятою ст. 15.

Більше того, у випадку якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся,
або відсутнє рішення органу приватизації щодо викупу, прийняте відпо
відно до частин восьмої і десятої цієї статті, електронна торгова система
протягом п’яти робочих днів з дати формування відповідного протоколу
аукціону автоматично оголошує новий аукціон, включаючи дату його про
ведення.
Особливості викупу окремих об’єктів приватизації.
Викуп акцій (часток), що належать державі або територіальній грома
ді у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських
організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних
форм власності, здійснюється відповідно до законодавства та з урахуван
ням установчих документів таких товариств і законодавства держав реє
страції таких товариств (організацій, підприємств).
Якщо особи, які відповідно до законодавства та з урахуванням уста
новчих документів таких товариств не скористалися у визначений строк
своїм переважним правом на викуп, органи приватизації здійснюють про
даж таких об’єктів приватизації на аукціоні відповідно до вимог, встанов
лених Законом.
Приватизація об’єктів державної або комунальної власності, що не
увійшли до статутного капіталу господарських товариств та які пере
бувають на обліку господарських товариств, створених внаслідок при
ватизації або корпоратизації, та об’єктів державної або комунальної влас
ності, що не увійшли до статутного капіталу господарських товариств
та знаходяться у господарського товариства на праві господарського ві
дання, здійснюється шляхом викупу господарським товариством, на ба
лансі (обліку) якого знаходяться об’єкти державної або комунальної влас
ності.
Якщо господарське товариство не скористалося протягом трьох ро
ків з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної або ко
мунальної власності, що перебуває у нього на обліку та/або знаходиться
на праві господарського відання, своїм правом на викуп, органи привати
зації здійснюють продаж таких об’єктів державної або комунальної влас
ності на аукціоні відповідно до вимог, встановлених цим Законом.
Перетворення державних або комунальних підприємств на госпо
дарські товариства.
Рішення про перетворення державних підприємств на акціонерні това
риства приймають державні органи приватизації за поданням уповнова
жених органів управління. Рішення про перетворення комунальних під
приємств на господарські товариства відповідного типу приймають місце
ві ради. У разі перетворення державного або комунального підприємства
на господарське товариство у процесі приватизації його засновником висту
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пає орган приватизації, який діє в межах повноважень, передбачених зако
нодавством.
Зокрема, до акціонерних товариств, створених у процесі приватизації
або перетворення, не застосовуються обмеження, встановлені ч. 2 ст. 5 по
ложення ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо створення
акціонерних товариств, а також їх діяльності у період до виконання плану
розміщення акцій.
Утворення акціонерних товариств у процесі приватизації та перетво
рення державних підприємств, а також емісія акцій таких товариств здій
снюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Особли
вості утворення господарських товариств у процесі приватизації та пере
творення комунальних підприємств на господарські товариства можуть
бути встановлені рішенням відповідної місцевої ради.
Засновник акціонерного товариства встановлює відповідно до плану
розміщення акцій спосіб, обсяг і строк продажу акцій. Форма плану розмі
щення акцій затверджується Фондом державного майна України.
У разі перетворення державних або комунальних підприємств на акціо
нерні товариства відповідно до Закону України «Про приватизацію дер
жавного і комунального майна» можуть випускатися тільки прості іменні
акції. Утворене відповідно до наведеного господарське товариство є право
наступником підприємства, що приватизується.
Натомість за рішенням органу приватизації до початку продажу акцій
акціонерного товариства, утвореного у процесі приватизації та перетворен
ня, а в інших випадках — за рішенням вищого органу акціонерного товари
ства, до статутного капіталу такого товариства може додатково вноситися
майно, набуте підприємством у період між датою оцінки розміру статутно
го капіталу та датою державної реєстрації акціонерного товариства, безпід
ставно виключене майно та майно, щодо якого знято заборону на привати
зацію. Визначення вартості майна, що вноситься до статутного капіталу
товариства, здійснюється за Методикою оцінки майна, що затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Ключовим є те, що з моменту укладення договору купівлі-продажу
пакета акцій, що є об’єктом приватизації, та до моменту переходу права
власності забороняється вносити будь-які зміни до системи депозитарно
го обліку щодо накладення арешту або іншого обмеження прав держави
на такий пакет акцій.
Приватизація об’єктів державної та комунальної власності, пере
даних в оренду.
Приватизація об’єктів державної або комунальної власності, переда
них в оренду, здійснюється шляхом продажу на аукціоні або шляхом ви
купу, якщо виконуються умови, передбачені Законом.

Орендар одержує право на викуп орендованого майна (будівлі, спору
ди, нежитлового приміщення) за ціною, визначеною за результатами його
незалежної оцінки, якщо виконується кожна з таких умов:
— орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможли
во відокремити від відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди, в роз
мірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб’єктом
оціночної діяльності для цілей оренди майна;
— орендар отримав письмову згоду орендодавця на здійснення не
від’ємних поліпшень, які надають йому право на приватизацію майна шля
хом викупу;
— невід’ємні поліпшення виконані в межах трирічного строку з дати
визначення ринкової вартості майна для цілей укладання договору оренди
або для цілей продовження договору оренди;
— здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’єм
ний характер поліпшень, підтверджені висновком будівельної експертизи,
а вартість невід’ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної
експертизи, визначена суб’єктом оціночної діяльності;
— орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня забор
гованість з орендної плати;
— договір оренди є чинним на момент приватизації.
Надання згоди орендодавця на виконання невід’ємних поліпшень здійс
нюється в порядку, визначеному Фондом державного майна України або
місцевою радою. При цьому орендар, який виконав усі умови, має право
на приватизацію об’єкта шляхом викупу.
У разі якщо органами приватизації прийнято рішення про приватиза
цію на аукціоні з умовами щодо компенсації орендарю невід’ємних поліп
шень, вартість таких поліпшень компенсується покупцем. При цьому ціна
продажу об’єкта приватизації зменшується на суму компенсації невід’єм
них поліпшень.
Якщо покупцем об’єкта приватизації стає орендар, вартість невід’єм
них поліпшень зараховується йому під час остаточного розрахунку за об’єкт
приватизації.
Договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизовано
го майна, а в разі якщо покупцем переданого в оренду об’єкта державного
майна є орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким
об’єкт оренди переходить у його власність.
Продаж об’єктів великої приватизації.
Порядок та умови продажу об’єктів великої приватизації державної
власності затверджуються Кабінетом Міністрів України. Особливості про
дажу об’єктів великої приватизації, що перебувають у комунальній влас
ності, можуть бути встановлені рішенням відповідної місцевої ради.
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Підготовка до приватизації та продаж об’єктів великої приватизації
здійснюються із залученням на конкурсних засадах радників у встановле
ному Кабінетом Міністрів України порядку, крім випадків, передбачених
цим Законом. Конкурсний відбір радників здійснюється з дотриманням
принципів конкурентності, рівноправності, загальнодоступності, гласності
та прозорості, незалежності членів конкурсної комісії. Критерії, що вста
новлюються Кабінетом Міністрів України, мають передбачати, зокрема:
— можливість представництва та залучення інших консультантів;
— компетентність (кваліфікація, досвід, знання та навички);
— запропоновану радником методику підготовки до продажу, страте
гію продажу, матеріально-технічне забезпечення та організацію проекту;
— запропоновані радником строки підготовки до продажу та продажу
об’єкта приватизації.
Завдання радників, зокрема, включають:
— збір інформації та аналіз економічних, технічних і фінансових по
казників діяльності підприємства;
— приведення основних показників бухгалтерської звітності підпри
ємства у відповідність із стандартами бухгалтерського обліку;
— забезпечення проведення аудиту;
— підготовку фінансової моделі та визначення інвестиційної приваб
ливості підприємства, можливих шляхів її підвищення, шляхів реструкту
ризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення
основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики,
інших заходів;
— визначення стартової ціни та підготовку інформаційного пакета
щодо об’єкта приватизації;
— підготовку документації про підприємство згідно з вимогами зако
нодавства про захист економічної конкуренції та екологічний аудит;
— здійснення заходів щодо пошуку потенційного інвестора.
Цікавим видається положення п. 3 ст. 19, відповідно до якої оплата по
слуг радника з підготовки до приватизації та продажу об’єкта великої при
ватизації здійснюється шляхом виплати раднику частини розміру винаго
роди у фіксованому розмірі, за умови повного виконання радником умов
договору про надання послуг, укладеного з радником, та змінної частини
винагороди, у разі продажу об’єкта приватизації — у розмірі, встановлено
му у відсотковому відношенні до вартості проданого об’єкта приватизації,
у порядку, визначеному ч. 2 ст. 19.
При цьому у ч. 2 ст. 19 жодного порядку не передбачено. Тому наявна
колізія, яку слід усунути шляхом внесення відповідних уточнень.
Оплата послуг радника може здійснюватися також за рахунок коштів
державного бюджету та/або міжнародних організацій.

Однак у випадках, якщо у конкурсному відборі радників не виявив ба
жання взяти участь жоден кандидат, підготовка до приватизації (продажу)
об’єктів великої приватизації здійснюється без залучення радників.
Разом з тим, у Законі України «Про приватизацію державного і кому
нального майна» відсутні положення, якими б визначалися чіткі критерії
відбору таких радників, порядок і умови їх залучення до процесу підготов
ки та продажу об’єктів приватизації.
У випадках коли для об’єктів великої приватизації, для підготовки до
продажу яких радники не залучаються, державними органами приватизації
здійснюються:
— збір інформації та аналіз економічних, екологічних, технічних і фі
нансових показників діяльності підприємства;
— забезпечення проведення аудиту об’єкта приватизації;
— забезпечення визначення стартової ціни;
— здійснення заходів щодо пошуку потенційного інвестора.
Також Законом передбачено, що об’єкти великої приватизації підляга
ють продажу на аукціоні за таких умов.
Для продажу об’єктів великої приватизації державними органами при
ватизації, органом місцевого самоврядування протягом 10 робочих днів
з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта утворюється аукціон
на комісія, діяльність якої регулюється Положенням, що затверджується
Фондом державного майна України, органом місцевого самоврядування.
Аукціонна комісія, до складу якої входять не менше п’яти осіб, розробляє
умови продажу.
Після затвердження умов продажу органи приватизації не пізніш як
через 10 робочих днів публікують інформаційне повідомлення про прива
тизацію об’єкта великої приватизації в офіційних друкованих виданнях
державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державно
го майна України або на офіційному веб-сайті органу місцевого самовряду
вання та в електронній торговій системі.
Умови продажу об’єктів великої приватизації комунальної власності
затверджуються місцевими радами в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, з урахуванням вимог цього Закону.
Ключовим моментом є те, що для об’єктів великої приватизації держав
ної власності рішення про зміну способу приватизації приймає державний
орган приватизації. Для об’єктів великої приватизації комунальної власності
рішення про зміну способу приватизації приймає відповідна місцева рада.
Аукціон з продажу об’єктів великої приватизації проводиться організа
тором аукціону не раніше ніж через 30 днів, але не пізніше 60 днів після
опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів
приватизації.
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Для участі в аукціоні потенційний покупець разом із заявою на участь
в аукціоні подає до організатора аукціону інформацію та документи, визна
чені ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна». При цьому до участі в проведенні аукціону з продажу об’єкта при
ватизації не допускаються потенційні покупці, які є між собою пов’язани
ми особами.
Доступ до інформаційного пакета об’єкта великої приватизації здійс
нюється після публікації інформаційного повідомлення про приватизацію
такого об’єкта.
Укладення з потенційними покупцями договору про конфіденційність
інформації про об’єкт приватизації здійснюється після опублікування ін
формації про прийняття рішення про приватизацію такого об’єкта.
Потенційні покупці об’єкта великої приватизації мають право нада
ти власні коментарі та пропозиції до проекту договору купівлі-продажу
у порядку, встановленому Фондом державного майна України.
За результатами опрацювання коментарів та пропозицій до проекту
договору купівлі-продажу, але не пізніш як за 10 робочих днів до початку
аукціону з продажу об’єкта великої приватизації, орган приватизації надає
потенційним покупцям остаточний проект договору купівлі-продажу об’єк
та великої приватизації.
Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні — сім робочих
днів до дати проведення аукціону.
Продаж об’єктів на аукціоні здійснюється за наявності не менше двох
учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на
аукціоні не менше одного кроку аукціону.
Початком торгів вважається момент оголошення стартової ціни об’єк
та. Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, має пере
вищувати попередню не менше, ніж на 1 відсоток стартової ціни об’єкта.
Право на придбання об’єкта аукціону отримує переможець аукціону, який
запропонував найвищу ціну продажу.
Обов’язковим під час проведення аукціону є ведення протоколу, до
якого вносяться інформація про стартову ціну об’єкта, пропозиції учасни
ків аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна про
дажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на
придбання об’єкта).
У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціо
ну, якщо це підтверджується відповідним актом, переможець аукціону,
який відмовився від підписання протоколу аукціону, а також його кінцевий
бенефіціар позбавляються права на участь у подальших аукціонах з про
дажу цього об’єкта.

Після закінчення аукціону сплачений потенційними покупцями гаран
тійний внесок повертається у строк, що не перевищує 10 робочих днів
із дня затвердження протоколу аукціону державним органом приватизації.
У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону
або від укладення договору купівлі-продажу, що підтверджується відповід
ним актом, такий учасник та його кінцевий бенефіціар позбавляються пра
ва на участь у подальших аукціонах з продажу цього об’єкта. Гарантійний
внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню до державного
бюджету.
Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації та підписав договір ку
півлі-продажу, гарантійний внесок зараховується під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації.
У разі якщо для участі в аукціоні з продажу об’єкта приватизації по
дано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається
таким, що не відбувся, а державний орган приватизації (місцева рада —
щодо об’єкта великої приватизації, що перебуває у комунальній власності)
може прийняти рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом
викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною,
але не нижче стартової ціни для відповідного аукціону.
Особливостями процедури, що розглядається, є те, що, по-перше, у разі
якщо об’єкт приватизації виставляється на продаж на аукціон із знижен
ням стартової ціни вперше, стартова ціна знижується аукціонною комісією
на 25 відсотків і, по-друге, у разі якщо об’єкт приватизації виставляється
на продаж на аукціон із зниженням стартової ціни вдруге, стартова ціна
знижується аукціонною комісією на 50 відсотків.
Однак під час проведення аукціону із зниженням стартової ціни кожна
наступна ціна підвищується на розмір мінімального кроку аукціону. Крок
аукціону встановлює державний орган приватизації на кожний об’єкт. Мі
німальний крок аукціону становить не менше 1 відсотка стартової ціни
об’єкта.
У разі якщо об’єкт великої приватизації не продано у спосіб, визначе
ний Законом, приватизація такого об’єкта відбувається шляхом проведення
аукціону за методом вивчення цінових пропозицій.
Крім того, не слід забувати про аукціон за методом вивчення цінових
пропозицій, який проводиться у два етапи.
1. На першому етапі потенційні покупці протягом 30 днів з дня опублі
кування інформаційного повідомлення про вивчення попиту подають заяву
та документи на участь в аукціоні та пропозиції щодо ціни, за якою вони го
тові придбати об’єкт приватизації. Пропозиція щодо ціни не може бути мен
шою за 50 відсотків стартової ціни цього об’єкта на останньому аукціоні.
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Потенційний покупець об’єкта приватизації разом із заявою на участь
в аукціоні та аукціонною пропозицією щодо ціни, за якою він бажає придба
ти об’єкт приватизації, подає інформацію та відомості щодо відповідності
вимогам, встановленим до покупців, згідно із ст. 8 цього Закону.
Для реєстрації потенційні покупці сплачують реєстраційний внесок,
а також вносять гарантійний внесок у розмірі 5 відсотків своєї аукціонної
пропозиції щодо запропонованої ціни об’єкта приватизації на відповідний
поточний рахунок державних органів приватизації або подають банківську
гарантію на суму гарантійного внеску.
Аукціонна комісія збирає пропозиції щодо ціни придбання об’єкта
приватизації від потенційних учасників аукціону, визначає найвищу ціну,
запропоновану учасниками аукціону, і визначає її стартовою ціною.
Якщо під час вивчення попиту потенційним покупцем сплачено га
рантійний внесок у розмірі менше 5 відсотків стартової ціни об’єкта,
визначеної аукціонною комісією, потенційний покупець для участі в
аукціоні додатково сплачує відповідну різницю у розмірах гарантійних
внесків.
До участі в аукціоні також допускаються потенційні покупці, які
не брали участі у вивченні попиту щодо визначення стартової ціни об’єк
та приватизації, але які можуть бути покупцями відповідно до ст. 8 цього
Закону та сплатили реєстраційний і гарантійний внески у розмірі 5 від
сотків стартової ціни об’єкта.
Потенційний покупець, який надав найвищу ціну під час вивчення по
питу, що була визначена стартовою, і в подальшому відмовився від участі
в аукціоні або від викупу за запропонованою ним ціною, він та його кін
цевий бенефіціар позбавляються права на участь у подальших аукціонах
з продажу цього об’єкта. Гарантійний внесок йому не повертається та під
лягає перерахуванню до державного бюджету.
2. На другому етапі проведення аукціону кожна наступна ціна підви
щується на розмір мінімального кроку аукціону. Крок аукціону встановлює
державний орган приватизації на кожний об’єкт. Мінімальний крок аукціо
ну становить не менше 1 відсотка стартової ціни об’єкта.
Переможцем аукціону визначається учасник аукціону, який запропо
нував найвищу ціну за об’єкт приватизації.
Фінансові відносини приватизації визначаються такими особли
востями:
1. Формування стартової ціни об’єктів приватизації — ст. 22:
а) стартова ціна об’єкта великої приватизації визначається радником
(у разі залучення) або встановлюється аукціонною комісією на підставі
вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки, що затверджується
Кабінетом Міністрів України;

б) стартова ціна об’єкта малої приватизації визначається аукціонною
комісією на рівні балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої прива
тизації. У разі відсутності балансової вартості об’єкта (активів об’єкта)
малої приватизації така вартість встановлюється аукціонною комісією на
підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки, що затвер
джується Кабінетом Міністрів України. Якщо об’єктом малої приватизації
є акції, частки, стартова ціна об’єкта малої приватизації встановлюється на
рівні номінальної вартості пакета акцій (часток).
2. Джерела коштів для придбання державного або комунального майна,
що приватизується:
а) майно, що приватизується, може бути придбано за рахунок влас
них і позичених коштів покупців, які мають право брати участь у прива
тизації;
б) покупці — нерезиденти України набувають у власність майно, що
приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній
валюті або у вільно конвертованій валюті;
в) у разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів
покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора,
а також документальне підтвердження, що такий кредитор погоджується
надати відповідний обсяг фінансування у разі, коли такого учасника буде
обрано переможцем аукціону.
3. Порядок проведення розрахунків за приватизацію об’єктів:
а) покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на відпо
відний поточний рахунок органів приватизації ціну продажу об’єкта при
ватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купів
лі-продажу;
б) за несплату коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купів
лі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу
нараховується неустойка;
в) несплата коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівліпродажу протягом 60 днів з дня укладення договору купівлі-продажу є під
ставою для розірвання такого договору.
4. Використання грошових коштів, одержаних від приватизації:
а) кошти, одержані від продажу державного або комунального майна,
інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації (суми
штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти привати
зації тощо), зараховуються до державного або місцевого бюджету у повно
му обсязі, крім плати за участь;
б) у разі прийняття рішення про припинення приватизації сплачені
реєстраційний внесок за реєстрацію покупців для участі в аукціоні та гаран
тійний внесок повертаються всім потенційним покупцям такого об’єкта.
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Водночас договірні відносини приватизації характеризуються таки
ми ключовими моментами:
Особливості оформлення угод приватизації.
Під час приватизації об’єкта державної або комунальної власності
шляхом його продажу на аукціоні, викупу між продавцем і покупцем укла
дається відповідний договір купівлі-продажу. Зміни, що вносяться до до
говорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації, здійснюються
в порядку, що затверджується Фондом державного майна України, та не мо
жуть передбачати:
— зменшення відповідальності покупця за невиконання ним зобов’я
зань;
— зменшення загального обсягу інвестицій, визначених договором
купівлі-продажу.
Обов’язковим є включення до договору купівлі-продажу передбачених
умовами аукціону, викупу зобов’язань сторін щодо: збереження основних
видів діяльності підприємства; технічного переозброєння, модернізації ви
робництва (сума інвестицій) та енергомодернізації об’єкта; виконання вста
новлених мобілізаційних завдань; погашення боргів із заробітної плати
та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприєм
ства; забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами
трудового законодавства; вимог та додаткових обмежень природоохорон
ного законодавства щодо користування об’єктом; оплати послуг юридич
них та фізичних осіб (у разі їх залучення), пов’язаних із виконанням захо
дів з приватизації об’єктів державної власності, зокрема:
— проведення обов’язкового екологічного аудиту у випадках, передба
чених законодавством;
— надання послуг радника у випадках, передбачених цим Законом;
— проведення оцінки майна в процесі приватизації у випадках, перед
бачених цим Законом.
До договору купівлі-продажу об’єкта великої приватизації можуть
включатися гарантії продавця щодо розкриття інформації про стан об’єкта
приватизації та/або суб’єкта господарювання, акції (частки) якого є об’єк
том великої приватизації, та наявні (потенційні) обтяження такого об’єкта
приватизації та/або майна суб’єкта господарювання, а також відповідаль
ність за повноту та достовірність такої інформації.
При цьому у разі укладення договорів купівлі-продажу під інвести
ційні зобов’язання такі договори можуть містити умови щодо недопу
щення виникнення податкового боргу до виконання зобов’язань у ви
значені договором строки. Умови щодо недопущення податкового боргу
обов’язково включаються до договорів купівлі-продажу під інвестиційні
зобов’язання у випадках наявності у покупця чи отримання ним у резуль

таті приватизації вирішального впливу на управління чи діяльність юри
дичної особи.
Потребує уваги й те, що виключними умовами для розірвання догово
ру купівлі-продажу об’єкта приватизації в порядку, передбаченому законо
давством, є:
1) несплата протягом 60 днів коштів за об’єкт приватизації з дня укла
дення договору купівлі-продажу відповідно до його умов;
2) невиконання умов продажу об’єкта і зобов’язань покупця, визначе
них договором купівлі-продажу, в установлений таким договором строк;
3) подання органу приватизації неправдивих відомостей;
4) сплата за об’єкт приватизації коштів, отриманих з порушенням ви
мог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро
ризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення;
5) невиконання зобов’язання покупця щодо недопущення скорочення
чисельності працівників з ініціативи нового власника чи уповноваженого
ним органу;
6) продаж або в інший спосіб відчуження покупцем приватизованого
об’єкта особам, визначеним ч. 2 ст. 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», протягом виконання зобов’язань за до
говором купівлі-продажу.
За загальним правилом, договір купівлі-продажу не підлягає нотаріаль
ному посвідченню, крім випадків, передбачених законом.
Більше того, на вимогу однієї зі сторін договір купівлі-продажу може
бути розірвано, у тому числі за рішенням суду, в разі невиконання іншою
стороною зобов’язань, передбачених договором купівлі-продажу, у визна
чені строки або визнано недійсним за рішенням суду. У разі розірвання
в судовому порядку договору купівлі-продажу у зв’язку з невиконанням
покупцем договірних зобов’язань приватизований об’єкт підлягає повер
ненню до державної (комунальної) власності.
Контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу, укладеного
з переможцем аукціону, та викупу об’єктів приватизації здійснює орган
приватизації. А строк виконання зобов’язань, визначених у договорі купів
лі-продажу, крім мобілізаційних завдань, не повинен перевищувати п’яти
років, за винятком тих, для яких Фондом державного майна України за по
данням аукціонної комісії може бути встановлено інший строк виконання
зобов’язань. Однак зобов’язання, визначені у договорі купівлі-продажу, збе
рігають свою дію для осіб, які придбавають об’єкт у разі його подальшого
відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення такого об’єк
та до статутного капіталу господарського товариства в період дії умов дого
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вору купівлі-продажу здійснюється за згодою органу приватизації, який
є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна
України порядку.
Показовим є порушення законодавства про приватизацію. До винних
осіб, що порушують це законодавство, застосовується кримінальна, адміні
стративна, дисциплінарна, цивільно-правова відповідальність відповідно
до законів України.
Спори щодо приватизації державного або комунального майна, крім
спорів, які виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компе
тенції адміністративних судів, вирішуються господарським судом у поряд
ку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, крім
випадків, коли сторони погодили передачу таких спорів на вирішення між
народному комерційному арбітражу відповідно до ч. 12 ст. 26 згадуваного
Закону.
У цьому випадку строк позовної давності для звернення з позовом про
визнання недійсними результатів приватизації об’єкта великої приватиза
ції або договору купівлі-продажу об’єкта великої приватизації становить
три роки.
Строк позовної давності для звернення з позовом про відмову в затвер
дженні протоколу аукціону, визнання недійсними результатів приватизації
об’єкта малої приватизації або договору купівлі-продажу об’єкта малої
приватизації становить три місяці. Строк позовної давності для звернення
з позовом про оскарження рішення органу приватизації про недопущення
до участі в аукціоні або про неукладення договору купівлі-продажу з пере
можцем аукціону становить один місяць з дня оприлюднення результатів
аукціону.
Отже, наведене надає можливість виділити основні новели законодав
ства, пов’язані із приватизацією державних підприємств в Україні.
1. З метою раціонального та ефективного застосування способів прива
тизації визначено, що об’єкти приватизації поділяються на об’єкти малої
приватизації та об’єкти великої приватизації. Переліки об’єктів привати
зації державної власності, що підлягають приватизації, затверджуються
Фондом державного майна України. Об’єкти малої приватизації можуть
продаватись на відкритому інтернет-аукціоні, водночас об’єкти великої
приватизації також можуть продаватись на аукціоні, однак із залученням
інвестиційного радника.
2. Розширено перелік об’єктів приватизації, які не підлягають привати
зації. Йдеться про заклади освіти, що фінансуються з державного бюджету,
та майно закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги.
3. Розширено перелік осіб, які не можуть бути покупцями. Зокрема,
звертається увага на те, що покупцями об’єктів приватизації не можуть

бути: юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не роз
крита; покупці, які походять з держави-агресора; фізичні та юридичні осо
би, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні
заходи (санкції).
4. Передбачена необхідність створення Спеціальної контрольної комі
сії Верховної Ради України з питань приватизації.
5. Встановлено необхідність обов’язкового оприлюднення інформації
про приватизацію. Зокрема, органи приватизації здійснюють відповідно до
законодавства комплекс заходів щодо забезпечення прозорості приватиза
ції, висвітлення приватизаційних процесів шляхом оприлюднення в засо
бах масової інформації.
6. Встановлення заборони, відповідно до якої справи про банкрутство
підприємств/господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про
завершення приватизації, не можуть порушуватися протягом одного року
з дня завершення приватизації з підстав, що виникли до завершення при
ватизації.
Звичайно, прийнятий Закон України «Про приватизацію державного
майна» уніфікує та оптимізує законодавство з питань приватизації; удоско
налює механізми та процедури приватизації; прискорює процеси привати
зації, підвищуючи тим самим економічну ефективність продажу об’єктів,
збільшуючи надходження до державного бюджету. Однак, незважаючи на
існуючу досить потужну систему законодавчого забезпечення процесу при
ватизації ДП та відповідний механізм реалізації, наразі не вирішено низку
стратегічних і ключових моментів для подальшого ефективного розвитку
державної економіки. Насамперед йдеться про те, чи залишиться державне
підприємство функціонувати в економіці країни у якійсь частині чи шля
хом приватизації державний сектор економіки буде повністю поступово
ліквідований як неефективний, а держава буде мати незначну частину дер
жавних комерційних підприємств, а іншу частину господарювання здійс
нювати без мети отримання прибутку у відповідних сферах та галузях.
Слід звернути увагу на питання можливості приватизації державних
стратегічних підприємств з урахуванням «стратегічності» того чи іншого
підприємства (оборона, надра), оскільки є сумніви щодо можливості і необ
хідності зосереджувати у приватному секторі контроль над такими страте
гічно важливими об’єктами. Вбачається, що така відмова від державної
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власності шляхом приватизації державних підприємств можлива за умови
вироблення відповідного адміністративного механізму впливу за допомо
гою заходів, якими володіє державний апарат.
Примітно, що при всій позитивності процесу приватизації державного
майна така стратегія не гарантує стовідсоткового позитивного результа
ту, пов’язаного із покращенням функціонування державних підприємств.
Не можна встановити прямий зв’язок між приватизацією ДП та прискорен
ням ефективної діяльності такого підприємства. Тим часом слід зазначи
ти, що приватизація деяких державних підприємств може стати ключовим
фактором з підвищення їх ефективної діяльності, за умови належної реалі
зації всіх інших супутніх і додаткових факторів.
При цьому оновлений механізм проведення приватизації державних
підприємств лише починає діяти, і про ефективність та ймовірні наслідки,
як позитивні, так і негативні, ще зарано говорити. Однак вбачається, що
масштабна передача державного майна в приватні руки вирішить актуаль
не нині для України питання підвищення ефективності підприємств дер
жавного сектору економіки. Крім того, слід пам’ятати, що приватизація —
це довгостроковий процес, надати позитивну оцінку якому можна буде
лише за умови реалізації Стратегії у сукупності із реалізацією пакету еко
номічних, соціальних та політичних реформ. Адже останні 28 років дер
жавні підприємства були чимось на кшталт священної корови, яка не може
змінити свого власника. На наше переконання, враховуючи весь негатив
ний досвід функціонування державних підприємств в Україні, настав час
переглянути ці стереотипи.
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Висновки
1. Державне підприємництво є складною, багатоаспектною державноправовою та соціально-економічною категорією, яка визначає господар
ську діяльність державних підприємств поза межами приватного сектору
економіки. Основна відмінність державного підприємництва від приват
ного полягає у тому, що основною метою приватного підприємництва є
отримання прибутку, а державного — задоволення соціально-економічних
цілей.
2. Державне підприємство є основою державного підприємництва і про
тягом тривалого часу було єдиним і безальтернативним суб’єктом господа
рювання у адміністративно-плановій економіці, якому належала головна
роль у розвитку економічного потенціалу країни і досягненні найвищої
мети суспільного виробництва при соціалізмі — якнайповнішого задово
лення зростаючих матеріальних і духовних потреб людей.
3. Державне підприємство — це підприємство, що діє на основі дер
жавної власності, або підприємство, у статутному капіталі якого частка
державної власності становить 50 і більше відсотків.
4. Державне підприємство історично виникло на базі відокремленої
частки узагальненої (усуспільненої шляхом націоналізації) власності дер
жави, для цільового виконання відповідного суспільного завдання (мети),
що сприяє домінуванню державних підприємств у відповідних галузях.
5. Історичний розвиток державного підприємництва у Радянській Росії
та СРСР дозволяє виділити такі знакові етапи становлення державних
підприємств: а) 1917 р. — прихід до влади більшовиків з марксистською
ідеологією та поява робочого контролю як першого сигналу встановлення
контролю над приватними підприємствами; б) стихійна націоналізація при
ватних підприємств у кінці 1917 р. — першій половині 1918 р. Особливості
у формах і методах, які застосовувались задля позбавлення права власності
на приватні підприємства (вилучення, націоналізація, конфіскація, секвест
рування тощо); в) суцільна Націоналізація 1918 р.; г) етап Воєнного кому
нізму 1919 р. Підведення всіх підприємств під адміністративно-командні
принципи роботи і управління; ґ) утворення, як наслідок побудови адмініс
тративно-командної системи управління народним господарством країни,
системи відповідних органів з управління вже націоналізованих підпри
ємств (ВРНГ — Глав управління — трести — підприємства) та позбавлення
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Висновки

самих підприємств будь-якої самостійності та ініціативності); д) НЕП у
1921—1927 рр. як період відлиги для функціонування підприємств у класич
них організаційно-правових формах, поєднаного з державним контролем;
е) індустріалізація і перехід до розуміння підприємств як суто механічних
виконавців Держплану; є) 1986 р. — перебудова і початок переосмислення
ролі підприємств.
6. У радянській період ідея побудови системи суспільного виробниц
тва, включаючи систему державних підприємств, була заснована на прин
ципі обміну (міни) матеріальними благами і, у кінцевому результаті, зазнала
невдачі, що стало передумовою повернення до грошей у господарському
обороті та до класичних форм ведення підприємницької діяльності.
7. Пік (апогей) розвитку державних підприємств мав місце за часів
СРСР, але радянський період відзначився і репресивним характером систе
ми суспільного виробництва, певним ідеалістичним піднесенням з приводу
неминучого скорого досягнення бажаного комунізму, розповсюдженням
чинників кризових явищ у промисловості, що супроводжувалось посилен
ням експлуатації працівників і масовими репресіями проти інженерно-тех
нічного персоналу та господарників.
8. Кількість державних підприємств, що функціонують в Україні, що
року зменшується, і станом на 01.03.2019 р. становить 320 стратегічних
підприємств та понад 3 400 державних підприємств, що дає всі підстави
стверджувати, що роздержавлення системи господарювання в Україні від
бувається поступово і беззворотньо.
9. У сучасній правовій літературі час від часу простежуються ідеї сто
совно здійснення господарської діяльності у певних галузях саме держав
ними підприємствами. Обґрунтування, як правило, здійснюється за допо
могою категорії «стратегічності» як самих галузей, так і відповідних під
приємств. При цьому аналіз критеріїв відбору і віднесення відповідних
державних підприємств до стратегічних належним чином не здійснюється.
10. Статистичні дослідження діяльності державних підприємств да
ють підстави стверджувати, що більшість державних підприємств є збит
ковими (нерентабельними). Крім того, більше 30% є такими, що де-факто
не функціонують.
11. Причини неефективного функціонування державних підприємств
(відсутність стратегії розвитку державного сектору економіки в цілому,
відсутність стратегії розвитку діяльності державних підприємств, зокрема;
відсутність конкуренції тощо) у переважній більшості пов’язані з роллю,
бажанням та можливостями кінцевого власника — держави та її відповід
них органів управління.
12. Низька ефективність використання відповідного майна (основних
фондів) у діяльності державних підприємств пов’язана, як правило, з тим,

що первинний іманентний зв’язок між власністю і власником у ДП відсут
ній. Він замінений значною кількістю органів управління, які наділені
фрагментарними функціями власника, що загалом нівелює саме ставлення
до державного підприємства як до свого власного майна.
13. З огляду на неефективність державно-приватного партнерства та
відносно проміжну ефективність корпоратизації державних підприємств,
саме приватизація останніх видається дієвим способом позбавлення від
великої частки неефективних державних підприємств.
14. В умовах трансформації економіки та тотального реформування
законодавства, пошуку оптимальної моделі розвитку національної еконо
міки доречною вбачається необхідність поступового зменшення частки
державної власності в економіці України шляхом визначення вкрай обме
женого (критичного) сегменту ринку для функціонування державних під
приємств, що, скоріше, має стати виключенням із правил, аніж правилом
господарювання за участі державних підприємств.
15. Уявлення про державні підприємства як незамінні особливі спе
цифічні і майже унікальні підприємства у певних галузях виробництва
в Україні (озброєння, космос, перевезення) повністю нівелюються їхніми
виробничими показниками і світовою практикою.
16. Важливість здійснення державними підприємствами некомерцій
ної господарської діяльності на підставі й в порядку, визначених гл. 5 ГК
України, обумовлює необхідність визначення переліку державних підпри
ємств, які покликані реалізовувати відповідні суспільні функції і досягати
певних соціальних результатів без мети отримання прибутку.
17. Форми «допомоги» держави своїм же власним державним під
приємствам мають бути переглянуті і, з великою вірогідністю, відмінені,
як такі, що спотворюють чесні ринкові механізми та не сприяють розвитку
конкуренції.
18. Підвищення ефективності діяльності державних підприємств є
складним і комплексним процесом, який може здійснюватися за різними
напрямами, реалізація яких залежить від багатьох факторів. При цьому
слід враховувати й те, що одним із ключових моментів є розуміння того,
що результативна та конкурентоспроможна діяльність державних підпри
ємств залежить від ефективності реалізації реформи управління державною
власністю в цілому.
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Додатки

Таблиця 2
Медіанні значення основних показників 
державних та приватних підприємств

Додатки

Показник

Таблиця 1
Аналіз динаміки об’єктів державної власності,
що мають стратегічне значення для економіки
та безпеки держави на основі постанов КМ України
№ 1734 від 23.12.2004 р. та № 83 від 04.03.2015 р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Галузь діяльності

2004

2015

Діяльність у сфері оборони
Паливно-енергетичний комплекс
Транспортна галузь
Підприємства, що забезпечують розміщення
і зберігання матеріальних цінностей державного
резерву
Агропромисловий комплекс
Сфера телекомунікації та зв’язку
Авіаційна та ракетно-космічна промисловість
Машинобудівна промисловість
Металургійний комплекс
Хімічний комплекс
Наукова діяльність
Сфера стандартизації, метрології та сертифікації
Гідрометеорологічна діяльність
Промисловість будівельних матеріалів
Фінансово-бюджетна сфера
Харчова промисловість
Легка промисловість
Поліграфія
Геологорозвідувальна галузь
Інше

61
9
56

75
26
52

1

24

ВСЬОГО:

4
18
25
29
46
18
26
0
0
2
0
4
3
1
0
79*
383

6
44
14
5
8
8
36
6
1
2
4
1
1
1
6
—
320

Примітка.
* — визначити приналежність 79-ти підприємств важко у зв’язку із реструктуриза
цією систем міністерств та їх компетенції.
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Прибутковість, %
Дата реєстрації
Дохід, тис. грн
Активи, тис. грн
Кількість працівників
Кредиторська заборгованість,
тис. грн
Короткострокові зобов’язання,
тис. грн

Державні
підприємства

Приватні
підприємства

2
16.03.1998
7 790
9 336
72

10
26.12.2005
736
552
3

282

10

2 626

110

Примітка.
Джерело: розрахунки ЦЕС за даними YouСontrol.

Результати моделі,
залежна змінна — прибутковість, %

Таблиця 3

Змінна

Коефіцієнт

Стандартна
похибка

Державне підприємство
Дата реєстрації
Кількість працівників, логарифм
Капітал, логарифм
Активи, логарифм
Дохід, логарифм
Приватне підприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю
Фермерське господарство
Комунальне підприємство
Іноземне підприємство
Місто
Кредиторська заборгованість, логарифм
Короткострокові зобов’язання, логарифм
Оптова торгівля, крім автотранспортних
засобів

–2,9085***
0,0012***
–1,956***
–0,6295***
–4,7178***
6,7146***
1,9646***
0,9437***
5,1919***
–1,8014***
0,9682
–0,2354
–0,0796***
0,748***

0,7386
0,00003
0,0406
0,0329
0,0413
0,0384
0,2266
0,2063
0,3276
0,3941
2,4916
0,1707
0,0172
0,023

–0,3481*

0,1558
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Додатки
Продовження табл. 3

Змінна

Коефіцієнт

Сільське господарство, мисливство
Операції з нерухомим майном
Державне підприємство в аграрній сфері
Константа
Кількість спостережень

Стандартна
похибка

7,1659***
–3,1034***
–11,8831***
–9,7321***
194 650

0,2633
0,1989
2,9313
0,3957

Примітки.
* — коефіцієнт, значущий на 95-відсотковому довірчому інтервалі.
*** — коефіцієнт, значущий на 99,9-відсотковому довірчому інтервалі.
Джерело: розрахунки ЦЕС за даними YouСontrol.

Таблиця 4
Інформація щодо кількість ДП
та їх фінансові результаті за останні 10 років
Станом на

01.2008 р.
01.2009 р.
01.2010 р.
01.2011 р.
01.2012 р.
01.2013 р.
01.2014 р.
01.2016 р.
01.2017 р.
01.2018 р.

Кількість державних
підприємств

Фінансовий результат,
млн грн

4260
4223
4179
4148
4090
3721
3552
3443
3408
3374
3316

3 171,5
3 045,6
4 798,2
9 557,3
7 402,9
255,02
– 4 003
– 25 720,8
29 173,2
14 039,6
10 082,4
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