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СИНГУЛЯРНІСТЬ ПРИРОДИ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

1. в науці цивільного права поділ юридичних осіб на осіб публічного 
і приватного права є традиційним. За часів древнєримського права першу 
групу складали держава (казна) і політичні організації. до юридичних осіб 
приватного права відносились спілки, колегії та інші види корпорацій.

відповідна ідея поділу юридичних осіб знайшла свого відображення 
в національному законодавстві україни. Згідно із частиною 2 статті 81 ци-
вільного кодексу україни юридичні особи залежно від порядку їх створення 
поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб пу-
блічного права. 

вважається, що критерієм такого поділу виступає порядок створення 
юридичних осіб. так, юридична особа приватного права створюється на 
підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. 
в свою чергу, юридична особа публічного права створюється розпорядчим 
актом Президента україни, органу державної влади, органу влади автоном-
ної республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Поділ юридичних осіб на осіб приватного і публічного права закріплений 
в законодавстві інших країн, зокрема Франції.

2. в контексті гармонізації національного законодавства і законодавства 
Європейського співтовариства слід актуалізувати питання доцільності по-
ділу юридичних осіб на юридичні особи приватного права і юридичні особи 
публічного права.

Поділ юридичних осіб на осіб приватного права і публічного права є 
розвитком концепції дихотомії приватно і публічного в праві. Не заперечу-
ючи поділ права на приватне і публічне зазначимо, що наведений аспект 
питання, на наше переконання, формулює бінарне бачення природи юридич-
ної особи.

так, за логікою статті 81 цивільного кодексу україни юридична особа 
має диференційовану правосуб’єктність в праві приватному і публічному. 
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При цьому з урахуванням природи поділу права на право приватне і право 
публічне, очевидним є варіативність наповнення змісту конструкції юри-
дичної особи. отже ми маємо розуміння юридичної особи в приватному 
праві відмінне від сутності юридичної особи в праві публічному. 

При цьому, відсутність в публічному праві теоретичних доробок, які 
визначають принципи організації та діяльності юридичних осіб робить 
безплідним відповідний поділ, ідею про що вперше висловлено с. Н. Брату-
сем у 1947 році і розвинуто, в подальшому, с. с. алексєєвим у 1972 році.

в наведеному аспекті слід зазначити, що само розуміння юридичної 
особи публічного права або юридичної особи в публічному праві має вну-
трішні суперечності.

Правова конструкція юридичної особи створена для забезпечення ци-
вільного обороту. об’єднання інтересу або капіталу осіб призвело до ство-
рення фікції, яка реалізує власну волю і виступає в цивільному обороті від 
свого імені. Її активність інтерполюється через ознаки: організаційної єд-
ності, відокремленості майна, самостійної юридичної відповідальності та 
автономності участі в цивільному обороті. 

Не викликає сумніву, що вказаними ознаками юридична особа публіч-
ного права не може бути наділена. і це зрозуміло, отже в публічному праві 
його суб’єкту, для реалізації власної компетенції статус юридичної особи 
не потрібний. Прикладом цьому є верховна рада україни або Кабінет мі-
ністрів україни. 

Що стосується органів державної влади і місцевого самоврядування, 
правове положення яких врегульовано Законом україни «Про центральні 
органи виконавчої влади» та Законом україни «Про місцеве самоврядуван-
ня в україни», підкреслимо, що жоден з них не є носієм власної волі. 
З огляду на положення статті 167–173 цивільного кодексу україни таким 
суб’єктом, який волю має таку виступає держава, автономна республіка 
Крим та територіальна громада.

аналогічне стосується ознак відокремленості майна та самостійної 
юридичної відповідальності. відомо, що згідно статті 1175 цивільного 
кодексу україни шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними 
рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади 
автономної республіки Крим або органу місцевого самоврядування при 
здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, автоном-
ною республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно 
від вини цих органів.

З другого боку, слід зазначити, що правоздатність юридичної особи 
публічного права не специфікується через вчинення нею дій, позбавлених 
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владного характеру (діяльність негосподарюючих суб’єктів, спрямована на 
створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функ-
ціонування, що здійснюється за участі або без участі суб’єктів господарю-
вання, є господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів).

в свою чергу, виконання владних функцій юридичною особою при-
ватного права не надає їй особливих ознак, від загальноприйнятих, харак-
терних для ідентифікації цієї сутності в цивільно-правовому просторі.

Наведене не дозволяє стверджувати, про існування в цивільному праві 
особливого суб’єкта – юридичної особи публічного права або юридичної 
особи приватного права відмінної від юридичної особи приватного права. 

Як зазначено вище, юридична особа – носій предметно-практичної ді-
яльності, сукупна єдність волі, інтересу та капіталу персоніфікованих осіб, 
яка скерована на досягнення визначеної мети діяльності. Її природа має 
сингулярний характер. 

Отже доцільним є не стільки поділ юридичних осіб на осіб приватно-
го і публічного права, скільки класифікація функцій юридичних осіб віднос-
но характеру правовідносин, в яких вони є учасниками.

такий підхід виключає деформацію цивілістичної природи юридичної 
особи, концентруючи увагу на характері тих функцій (приватно-правових 
або публічно-правових) які юридична особа реалізує в конкретних право-
відносинах. 

Підтвердженням цієї тези є численна судова практика. так, в одній із 
своїх постанов велика Палата верховного суду (Постанова великої Пала-
ти верховного суду від 07 серпня 2019 року по справі № 826/4264/17) ді-
йшла до висновку, що юридична особа публічного права, в системному 
зв’язку з положенням пункту 1 частини 1 статті 3 Кодексу адміністратив-
ного судочинства україни є суб’єктом владних повноважень, який здійснює 
владні управлінські функції на основі законодавства. 

таким суб’єктом є орган державної влади і місцевого самоврядування. 
в той же час, така юридична особа публічного права, окрім виконання 
владних функцій, наділена правоздатністю вчинення дії, які можуть і не 
мати владної складової, що не впливає на її природу юридичної особи в ці-
лому.


