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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Р О Б О Т И 

Актуальність теми. Розвиток інститутів громадянського суспільства 
в Україні об'єктивно потребує змін у правовому регулюванні важливого 
сегменту громадянського суспільства - некомерційних організацій, у 
зв'язку з чим зростає роль та значення господарського законодавства, що 
визначає статус некомерційних суб'єктів у сфері господарювання. 

Некомерційні організації відіграють важливу роль у формуванні 
сучасного громадянського суспільства. Усе більш помітним стає їх внесок 
у вирішення загальнонаціональних та локальних завдань, пов'язаних 
з розвитком економіки та соціальним захистом населення. їх діяльність 
забезпечує не лише функціонування великої кількості об'єднань громадян, 
але й виступає помітним елементом ринкової системи. її метою є створення 
рівних умов для усіх форм власності та суб'єктів господарювання, 
універсалізації механізмів опосередкування господарських відносин, 
незалежно від їх комерційного характеру. 

Проблеми, пов'язані з визначенням, регулюванням та діяльністю 
некомерційних суб'єктів господарювання, досліджувалися здебільшого 
в рамках розгляду правового статусу суб'єктів господарювання 
у працях таких учених як: В. В. Гончаренко, І. В. Зятковський, 
Р В. Коцовська, В. О. Поляков, Н. О. Саніахметова, Г. М. Терещенко, 
В. С. Щербина та ін. Кандидатські дисертації Н. О. Бордашевич, 
Є. В. Булатова, І. М. Острівного та Н. О. Славової були присвячені 
господарсько-правовому статусу відповідно релігійних організацій, 
кредитних спілок та приватних навчальних закладів. Разом із тим, 
залишились нерозкритими загальні питання щодо господарсько-правового 
статусу некомерційних суб'єктів господарювання, особливостей 
господарських правовідносин за їх участі. 

Відсутність теоретичних положень і наявність багатьох проблемних 
питань закріплення на законодавчому рівні статусу окремих видів 
некомерційних суб'єктів господарювання, часто існуюча неефективність 
та невизначеність механізму правового регулювання їх діяльності, роблять 
необхідним переосмислити на науковому рівні поняття, види та засади 
правового статусу відповідних суб'єктів із виробленням пропозицій щодо 
вдосконалення положень господарського законодавства. 

Зв ' я зок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана відповідно науково-дослідній програмі Національного 
університету «Одеська юридична академія» «Теоретичні та практичні 
проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та 
права» (державний реєстраційний номер 01Ш0006Н), а також у 
відповідності до науково-дослідної теми кафедри господарського права 
і процесу Національного університету «Одеська юридична академія» 
«Дослідження механізму сталого розвитку господарського та господарсько-
процесуального законодавства», у рамках яких автором досліджено 
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питання нормативного закріплення, поняття та видів некомерційних 
суб'єктів господарювання та надано рекомендації з удосконалення їх 
правового регулювання. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження 
є визначення сутності і правових засад створення та існування 
некомерційних суб'єктів господарської діяльності, їх місця серед інших 
суб'єктів господарювання, класифікації та надання рекомендацій щодо 
вдосконалення чинного законодавства з питань регулювання виникнення 
та діяльності зазначених суб'єктів. 

Для досягнення вказаної мети було визначено такі завдання: 
виявити економіко-правову природу некомерційних суб'єктів та їх 

місце серед інших учасників відносин у сфері господарської діяльності; 
дослідити історію розвитку правового статусу некомерційних 

суб'єктів і встановити можливість запозичення позитивного історичного 
досвіду правового регулювання; 

визначити сутність та правову природу некомерційних суб'єктів та 
надати їх класифікацію; 

обґрунтувати нормативне закріплення статусу некомерційних 
суб'єктів; 

визначити правову природу та зміст некомерційної діяльності як 
головного чинника існування зазначених суб'єктів; 

надати рекомендації з удосконалення чинного законодавства з питань, 
що регулюють діяльність некомерційних суб'єктів господарювання. 

Об'єктом дисертаційного дослідження є сукупність суспільних 
відносин, що виникають у процесі створення, організації та діяльності 
некомерційних суб'єктів господарювання. 

Предметом дисертаційного дослідження є правовий статус 
некомерційних суб'єктів господарювання. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження 
складають загальнонаукові та спеціальні методи: діалектичний, логічний, 
дедуктивний, системний, догматичний, порівняльно-правовий, історико-
правовий. За допомогою діалектичного методу досліджено соціальну 
та правову природу некомерційних суб'єктів, їх взаємозв'язки з іншими 
суб'єктами господарювання. Логічний метод зумовив етапність розгляду 
статусу некомерційних суб'єктів. На першому етапі досліджувалася 
сутність, історія виникнення та поняття некомерційної діяльності та 
відповідних її суб'єктів, на другому етапі був проведений аналіз різних 
видів некомерційних суб'єктів з акцентом на висвітлення їх правової 
природи і галузевої належності. 

За допомогою дедуктивного методу були висвітлені спільні 
риси різних видів некомерційних суб'єктів господарювання, виділені 
загальні характеристики некомерційних суб'єктів. На основі зробленого 
узагальнення запропоновано напрями вдосконалення законодавства щодо 
окремих видів некомерційних суб'єктів господарювання. 
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Системний метод дозволив встановити місце норм, що закріплюють 
статус некомерційних суб'єктів господарювання в загальній системі 
норм господарського права та інших галузей права. Емпіричний метод 
застосовувався при огляді судової практики з питань практичної реалізації 
повноважень зазначених суб'єктів. 

Історико-правовий метод дозволив проаналізувати конкретні 
обставини виникнення, становлення і розвиток некомерційних суб'єктів 
на території України. Порівняльно-правовий метод застосовувався при 
вивченні історичного становлення зазначених суб'єктів з відповідною 
правовою оцінкою. 

Догматичний метод дозволив проаналізувати зміст норм чинного 
законодавства з питань визначення та правової природи некомерційних 
суб'єктів господарської діяльності, виявити прогалини в чинному 
законодавстві. З його допомогою зроблено висновок про необхідність 
закріплення прав та обов'язків некомерційних суб'єктів у законодавстві. 

Теоретичну основу дослідження складають роботи вітчизняних 
і зарубіжних вчених: А. Г. Бобкової, Я. М. Буздуган, О. М. Вінник, 
B. В. Добровольської, В. О. Джуринського, І. В. Зятковського, Л. О. Ємець, 
A. В. Карташова, О. П. Кашковського, О. О. Квасніцької, А. М. Колодія, 
О. Ю. Літвиної, В. В. Лисенко, В. К. Мамутова, В. С. Мілаш, Л. Я. Мороз, 
О. П. Подцерковного, Р. Б. Прилуцького, Н. О. Саніахметової, С. О. Тенькова, 
C. В. Таранця, В. О. Чепурнова, О. В. Шаповалової, М. С. Широкова, 
B. С. Щербіни та ін. 

Нормативну основу дослідження склали: господарське законодавство, 
цивільне, податкове законодавство України, міжнародного законодавства, 
Німеччини, Російської Федерації, США, та ін. Емпіричну основу 
дослідження склали статистичні дані, практика діяльності Верховного 
Суду України, Вищого господарського суду України та господарських 
судів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим 
в юридичній науці України комплексним дослідженням правового 
статусу некомерційних суб'єктів господарської діяльності, на підставі 
якого отримані такі результати, що мають наукову новизну та практичну 
значимість: 

уперше: 
проведено періодизацію розвитку правового статусу некомерційних 

суб'єктів господарювання, зокрема, шляхом обгрунтування та виділення 
наступних етапів: Х-ХІІ ст. - прийняття християнства на українських 
землях та виникнення й поширення перших некомерційних суб'єктів; 
XVI - XVII ст. виникнення українських релігійно-національних 
організацій - братств, початок біржової торгівлі; XVIII - XIX ст. виникнення 
меценатства; початок XX ст. - період розвитку благодійної діяльності; 
радянські часи України (30-90 рр. XX ст.) - публічно-правові засади 
некомерційної діяльності; за доби незалежності України (починаючи з 
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1991 р.) - подальший розвиток та удосконалення правових засад діяльності 
суб'єктів господарювання; 

обґрунтовано цілісність предмету господарсько-правового 
регулювання, до якого входить регулювання діяльності некомерційних 
суб'єктів господарювання; 

обґрунтовано науково-практичну цінність застосування терміну 
«некомерційний суб'єкт господарювання» перед поняттям «суб'єкт 
некомерційного господарювання», враховуючи необхідність уніфікації 
термінології у господарському, цивільному, податковому та інших галузей 
законодавства, а також з метою підкреслення цілісності поняття «суб'єкт 
господарювання», діяльність якого може мати комерційну та некомерційну 
спрямованість; 

обґрунтовано неповну відповідність господарсько-правового 
забезпечення діяльності негосподарюючих суб'єктів (ч. З ст. З ГК 
України) природі некомерційних суб'єктів господарювання, що полягає 
у розмежуванні їх цілей, функцій, умов і правової природи діяльності, 
статутних прав та обов'язків; 

удосконалено: 
поняття некомерційної господарської діяльності - систематичної, 

самостійної, ініціативної діяльності, що здійснюється спеціальними 
суб'єктами господарювання з метою задоволення економічних та соціальних 
потреб, та як виняток, з отриманням доходу, який використовується для 
здійснення та виконання статутних задач і функцій цих суб'єктів; 

особливі риси легалізації некомерційних суб'єктів господарювання 
у формі повідомлення, правовим наслідком якого є спеціальна 
правосуб'єктність, тобто наявність таких прав: представляти і захищати 
свої законні інтереси та інтереси своїх членів (учасників) у державних та 
громадських організаціях; брати участь у політичній діяльності, проводити 
масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо); одержувати від органів 
державної влади і управління та органів місцевого самоврядування 
інформацію, необхідну для реалізації своїх завдань; вносити пропозиції до 
органів влади і управління; розповсюджувати інформацію і пропагувати 
свої ідеї та цілі; 

розуміння неприбуткової ознаки невиробничого кооперативу, що 
потребує, серед іншого, доповнення ст. 94 ГК України вказівкою на 
добровільність об'єднання фізичних та/або юридичних осіб у процесі 
його утворення та розширення повноважень цих некомерційних суб'єктів 
господарювання утворювати некомерційні кооперативні об'єднання у 
формі спілок, ліг, асоціацій та альянсів; 

уточнення щодо нормативного визначення кредитної спілки як 
фінансового некомерційного суб'єкта господарювання шляхом внесення 
відповідних змін до 35 глави ГК України; 

кількісні критерії для створення та функціонування товарної біржі, 
визначення того, що товарна біржа лише у перспективі має бути визнана, 
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як добровільне неприбуткове господарське об'єднання юридичних та/або 
фізичних осіб-підприємців (далі - засновники), їх не може бути менше 
20 осіб, а статутний капітал у розмірі 500 тис. грн.; 

положення щодо обсягу субсидіарної відповідальності членів та 
учасників некомерційних суб'єктів господарювання, підстави, розмір та 
порядок застосування якої має встановлюватися виключно за їх ініціативою 
в установчих документах некомерційних суб'єктів господарювання; 

розуміння природи Торгово-промислової палати як недержавної 
неприбуткової самоврядної статутної організації, що має статус юридичної 
особи, об'єднує на засадах членства суб'єктів господарювання та/або 
їх об'єднання і має специфічні властивості та повноваження визначені 
спеціальним законом; 

напрями розвитку правового статусу неприбуткових організацій, 
зокрема шляхом об'єктивізації підстав виключення неприбуткових 
організацій з відповідного реєстру та закріплення у ГК України положення, 
що основні трудові витрати (понад 50 %) працівників некомерційних 
суб'єктів господарювання мають бути спрямовані на виконання статутних 
цілей, пов'язаних із некомерційною (неприбутковою) діяльністю; 

дістали подальший розвиток положення щодо: 
класифікації некомерційних суб'єктів господарювання, виходячи 

з їх правового статусу та мети створення, шляхом поділу на ті, які 
безпосередньо здійснюють благодійну діяльність (благодійні організацій, 
релігійні організації, об'єднання громадян); які створені та діють як 
посередники (біржі); які діють у сфері фінансових послуг (кредитні 
спілки, недержавні пенсійні спілки); які надають правові консалтингові 
послуги та судову допомогу (торгово-промислові палати); яким притаманні 
ознаки неприбутковості та є такими у випадках, передбачених виключно 
законом (кооперативи, кредитні спілки, об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку та інші), з їх відповідним закріпленням у гл. 5 
ГК України; 

правової природи некомерційної діяльності, що має виражений 
соціальний характер та відповідну мету, а тому доречним є доповнення 
п. 5 ст. 12 Закону України «Про соціальні послуги» положеннями про 
те, що діяльність некомерційних суб'єктів господарювання, які надають 
соціальні послуги, не підлягає ліцензуванню, не потребує дозволу держави, 
але може бути перевірена на предмет вимогам законодавства; 

розуміння благодійної організації як виключно некомерційного 
суб'єкту, якому притаманна соціальна спрямована діяльність, який 
може здійснювати господарські операції, отримувати прибуток, але 
використовувати його виключно для практичної реалізації своїх функцій 
та цілей; у зв'язку з цим запропоновано внести до ст. 19 Закону України 
«Про благодійництво та благодійні організації» положення, що доходи, які 
отримані при здійсненні господарської діяльності, є майном та коштами 
благодійних організацій; 
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підходи щодо подальшого зниження податкового навантаження 
стосовно некомерційних суб'єктів та включення їх до системи спрощеного 
оподаткування; 

положення щодо утворення банками некомерційних суб'єктів, а саме 
бірж, з визначенням відповідних засад їх взаємних прав та обов'язків, із 
внесенням відповідних змін у Закони України «Про банки і банківську 
діяльність», «Про державне регулювання ринку цінних паперів» для 
їх спільної кредитної, розрахункової, лізингової та іншої фінансової 
діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
висновки і пропозиції, викладені в роботі, можуть бути використані для 
вдосконалення чинного законодавства, а також в подальших наукових 
розробках з питань державного регулюючого впливу на господарські 
відносини. Окремі висновки можуть бути підставою для внесення 
відповідних змін і доповнень в Господарський кодекс України та інші 
нормативно-правові акти. 

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані в 
навчальному процесі при читанні лекцій та проведенні практичних занять 
з курсу «Господарське право», при написанні наукових праць. 

Апробація результатів дисертації. Основні висновки та результати 
дослідження висвітлені на міжнародних науково-практичних конференціях: 
«Актуальні питання реалізації чинних національних та міжнародних 
нормативно-правових актів» (м. Одеса, 2012 р.); «Рационализация 
современной науки по юридическим, филологическим, педагогическим, 
философским, экономическим, психологическим, социологическим 
и политическим наукам» (Горловка, 2012); «Законодавство України: 
проблеми та перспективи розвитку» (Київ, 2012); «Вплив юридичної 
науки на розвиток міжнародного та національного законодавства» (Харків, 
2012). 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження 
відображені у 5 статтях у фахових виданнях ВАК України та у 4 
опублікованих тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
які поділені на дев'ять підрозділів, висновків та списку використаних 
джерел. Загальний обсяг дисертації становить 193 сторінок, з них 
основного тексту - 171 сторінок, список використаних джерел містить 
241 найменування і викладений на 22 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційного 
дослідження, зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 
визначено мету, завдання, об'єкт та предмет дослідження, характеризуються 
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її методологія, нормативна база, розкриваються наукова новизна і 
практичне значення одержаних результатів, їх апробація, а також 
наводиться кількість публікацій. 

Перший розділ «Загальна характеристика некомерційних 
суб'єктів господарської діяльності як суб'єктів господарського права» 
складається з двох підрозділів, у яких йдеться про поняття, класифікацію 
та права та обов'язки некомерційних суб'єктів та їх історико-правовий 
аналіз виникнення та розвитку. 

У підрозділі 1.1. «Генеза та розвиток некомерційних суб'єктів 
господарської діяльності» розкривається та досліджується історія 
становлення, розвиток та правове регулювання некомерційних суб'єктів. 

Доведено, що історичний шлях становлення та розвитку некомерційних 
суб'єктів пов'язаний, перш за все, з виникненням та діяльністю церкви та 
релігійних організацій. 

Зазначено, що в Україні також некомерційними суб'єктами слід вважати 
церковні братства - українські релігійно-національні організації, що своїм 
корінням сягають XV ст., але найактивніша й наймасовіша їх діяльність 
припадає на ХУІ-ХУІІ ст. 

У ході дослідження виявлено, що виникнення та створення некомерційних 
суб'єктів господарювання завжди супроводжувалося їх вміщуванням в 
систему економічних відносин держави. Вони виступали необхідним 
соціальним інститутом, що сприяли ефективному розвитку економічних 
відносин, розповсюдженню впливу регіонів на світовий ринок, захисту 
торгово-промислових економічних інтересів, сприяли економічному розвитку 
держави, оздоровленню міжнародних торгівельних зв'язків. 

На підставі історико-правового аналізу виникнення та розвитку 
некомерційних суб'єктів запропонована періодизація правового статусу 
некомерційних суб'єктів господарювання. 

Встановлено, що об'єктами некомерційної діяльності і в давнину, 
і сьогодні є потреби суспільства у релігії, освіті, науці, мистецтві, 
а супроводжує її господарська діяльність, не заборонена чинним 
законодавством. 

У підрозділі 1.2. «Поняття, види та правова природа некомерційних 
суб'єктів господарювання» досліджується зміст поняття некомерційного 
суб'єкта господарювання та доводиться, що в сучасних умовах існує багато 
їх видів, які потребують узагальнених підходів. 

Аналізуються поняття «суб'єкт некомерційного господарювання», 
«неприбуткова організація», «некомерційне підприємство», 
«непідприємницьке товариство», «негосподарюючі суб'єкти», їх спільні 
правові ознаки та риси. 

Виявлено розбіжність понять «некомерційне підприємство» та 
«непідприємницьке товариство» в силу корпоративного характеру 
останнього, що не дозволяє врахувати особливість унітарних некомерційних 
суб'єктів господарювання. 
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Визначено, що термін «суб'єкт некомерційного господарювання» та 
«некомерційний суб'єкт господарювання» - це тотожні поняття, однак 
враховуючи необхідність уніфікації термінології у господарському, 
цивільному, податковому та інших галузей законодавства, а також з метою 
підкреслення цілісності поняття «суб'єкт господарювання», діяльність 
якого може мати комерційну та некомерційну спрямованість, доречним є 
застосування поняття «некомерційний суб'єкт господарювання». 

У ході дослідження запропонована класифікація некомерційних 
суб'єктів господарювання, виходячи з їх правового статусу, мети створення 
та видів діяльності задля подальшого визначення та удосконалення їх 
правового статусу. 

Відстоюється позиція, що поняття «комерційні підприємства» та 
«некомерційні підприємства» не є тотожними поняттям «підприємницькі 
товариства» та «непідприємницькі товариства» в силу наявності 
корпоративних прав та, як наслідок, виплати відповідних дивідендів у 
товариствах. 

Доведено, що заборона на заняття некомерційним господарюванням 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх 
посадовими особами є наслідком загальної заборони ч. 1 ст. 8 ГК України, 
в якій, зокрема, визначено, що держава, органи державної влади і органи 
місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. Зазначене 
кореспондує і з положеннями ч. З ст. 52 ГК України, однак ч. 1 ст. 53 ГК 
України містить положення щодо можливості здійснення некомерційної 
діяльності зазначеними органами, тобто допускає виключення із загальних 
правил, встановлених ГК України. 

Визначено, що некомерційні суб'єкти, які є юридичними особами 
публічного права та юридичними особами приватного права, можуть 
знаходитись у взаємозв'язку у окремій галузі. Так діють, наприклад, заклади 
охорони здоров'я - юридичні особи публічного права, що здійснюють 
некомерційну діяльність як негосподарюючі суб'єкти у вигляді медичних 
і науково-медичних закладів, що повністю або частково фінансуються з 
бюджету, та юридичні особи приватного права у вигляді благодійних 
організацій - лікарняних кас та інших організаційно-правових формах. 

Другий розділ «Основні елементи правового статусу некомерційних 
суб'єктів господарювання» складається з трьох підрозділів, у яких 
ідеться про легалізацію (створення) некомерційних суб'єктів, загальної 
характеристики їх поняття та видів і такої їх ознаки, як відповідальність. 

У підрозділі 2,1. «Умови та порядок легалізації (створення) 
некомерційних суб'єктів господарської діяльності» визначаються 
особливості процедури легалізації некомерційних суб'єктів 
господарювання. 

Розглянуто проблеми створення некомерційних суб'єктів 
господарювання, що мають на меті вихід на відповідний сектор ринкової 
економіки для ефективної реалізації цілей та задач, які переслідують 
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їх засновники і передбачені у відповідних обов'язкових документах, 
встановлених чинним законодавством. 

Встановлено, що легалізація некомерційних суб'єктів проявляється у 
формі повідомлення про заснування і саме відповідно з цього моменту вони 
набувають спеціальну правосуб'єкгність, тобто такі права: представляти 
й захищати свої законні інтереси та інтереси своїх членів (учасників) 
у державних та громадських організаціях; брати участь у політичній 
діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо); 
одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого 
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх завдань; 
вносити пропозиції до органів влади і управління; розповсюджувати 
інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі. 

Виокремлено та охарактеризовано два обов'язкових етапи легалізації 
некомерційних суб'єктів господарювання: попередній, якій здійснюється 
Міністерством юстиції України та його відповідними територіальними 
органами, та основний, який здійснює державний реєстратор та податковий 
орган, шляхом включення та виключення із відповідного державного 
реєстру. 

Вирішено проблеми виключення неприбуткових організацій з реєстру 
неприбуткових організацій, що ґрунтується на нечіткості законодавчих 
приписів, який дозволяє поширювально тлумачити підстави такого 
виключення. У зв'язку із цим обґрунтовується необхідність закріплення 
у ГК України об'єктивного критерію неприбуткової організації, коли 
основні трудові витрати (понад 50 %) працівників некомерційних суб'єктів 
господарювання мають бути спрямовані на виконання статутних цілей, 
пов'язаних із некомерційною (неприбутковою) діяльністю. 

У підрозділі 2.2. «Основні права та обов'язки некомерційних 
суб'єктів господарювання при здійсненні некомерційної господарської 
діяльності» міститься аналіз основних прав та обов'язків некомерційних 
суб'єктів з урахуванням норм чинного законодавства. 

Застосування загального терміну «технологія господарювання» 
стосовно некомерційної діяльності дозволив виявити сукупність прав 
та обов'язків некомерційних суб'єктів господарювання, їх невичерпний 
перелік та спільність з іншими господарюючими суб'єктами, у тому числі 
й суто комерційними. 

У ході дослідження виявлено, що некомерційна діяльність має 
виражений соціальний характер, тому доречним є доповнення п. 5 ст. 12 
Закону України «Про соціальні послуги» визначенням, що легалізація 
діяльності некомерційних суб'єктів, які надають соціальні послуги, 
базується на декларативній основі та не підлягає ліцензуванню. 

Встановлено, що при визначенні такої ознаки некомерційної діяльності, 
як можливість отримання прибутку, варто застосовувати термін «дохід», за 
допомогою якого некомерційний суб'єкт здійснює зазначену діяльність у 
відповідності з цілями, визначеними в установчих документах. 
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Доведено, що некомерційне господарювання як вид господарської 
діяльності має чимало спільних рис з підприємництвом, що в сучасну 
епоху згладжується межа між комерційною і некомерційною господарською 
діяльністю, а різниця між ними полягає в меті створення, порядку 
легалізації та розподілі прибутку суб'єктами, що їх здійснюють. 

Удосконалено доктринальне визначення некомерційної господарської 
діяльності як систематичної, самостійної, ініціативної діяльності, 
яка здійснюється спеціальними суб'єктами господарювання з метою 
задоволення економічних та соціальних потреб, та в деяких випадках з 
отриманням доходу, який використовується виключно для здійснення та 
виконання засновницьких задач і функцій. 

У підрозділі 2.3. «Відповідальність некамерційних суб'єктів 
господарювання» містяться положення щодо визначення поняття та видів 
відповідальності, яка застосовується до зазначених суб'єктів некомерційної 
діяльності. 

Аналізуються види юридичної відповідальності, що застосовуються 
до некомерційних суб'єктів господарювання на підставі спеціальних 
нормативно-правових актів, які регулюють їх діяльність 

Відстоюється позиція, що однією із найвагоміших гарантій 
забезпечення можливості реалізації прав та інтересів некомерційних 
суб'єктів господарювання, є юридична відповідальність, яка є різновидом 
соціальної відповідальності і застосовується на підставі норм закону або 
договору. 

Особливості застосування субсидіарної відповідальності членів 
та учасників некомерційних суб'єктів, підстави, розмір та порядок її 
застосування дозволили виявити низку проблемних аспектів, що можуть 
бути вирішені шляхом виняткового закріплення установчими документами. 
Визначаються механізми збереження цілісності та кількості майна 
некомерційних суб'єктів господарювання, у том числі із використанням 
процедур санації у судовому порядку через провадження у справах про 
банкрутство. 

Третій розділ «Господарсько-правовий статус окремих 
некомерційних суб'єктів господарювання» складається з чотирьох 
підрозділів, у яких містяться положення щодо визначення правової природи 
деяких некомерційних суб'єктів господарювання, а саме: благодійних 
організацій, кредитних спілок, бірж та торгово-промислових палат. 

Підрозділ 3.1. «Правова характеристика благодійництва як 
змістовного елементу некомерційної діяльності» містить аналіз 
становлення, розвитку та існування такої форми і виду некомерційного 
господарювання, як благодійництво. 

Зазначено, що благодійництво є специфічним видом некомерційного 
господарювання, який має певні види визначені законодавством. 

Доведено, що благодійні організації є некомерційними суб'єктами, 
яким притаманні соціальна спрямована діяльність та які можуть займатися 
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господарською діяльністю, отримувати прибуток, але використовувати 
його виключно для практичної реалізації своїх функцій та цілей. 
Доцільно внести до ст. 19 Закону України «Про благодійництво та 
благодійні організації» зміни щодо закріплення положення про доходи, які 
отримані при здійсненні господарської діяльності та є майном й коштами 
благодійних організацій. 

Розглядаються проблеми оподаткування діяльності благодійних організацій, 
що виникали завдяки регламентації його багатьма відомчими актами ДПА 
України, які доповнюють та уточнюють норми Податкового кодексу України. 
У зв'язку із ускладненням доступу до цих актів та з метою мінімізації 
оподаткування обґрунтовується внесення змін до ПК України стосовно 
застосування спрощеної системи оподаткування до зазначених_суб'єкгів. 

У підрозділі 3.2. «Кредитні спілки: поняття, ознаки та правовий 
статус» досліджується поняття та правова природа кредитної спілки, 
умови її створення і діяльності. 

Доведено, що для участі у об'єднанні кредитних спілок інших 
юридичних осіб доречним є внесення змін до п. 1 ст. 24 Закону України 
«Про кредитні спілки» щодо створення місцевих асоціацій кредитних 
спілок - не менш чим дві кредитні спілки - та до ст. 25 зазначеного 
нормативно-правового акту. 

Указано, що визначення кооперативної природи кредитних спілок 
допоможе останнім створити чітку потужну взаємопов'язану фінансову 
систему, суть та зміст діяльності якої направлений на сприяння фінансування 
сфери господарювання, враховуючи те, що тимчасово вільні кошти 
кредитної спілки можуть бути розміщені на депозитах, у державних цінних 
паперах та паях кооперативних банків. 

Запропоновано внести зміни до п. 3. ст. 14 Закону України «Про 
організацію формування та обігу кредитних історій» щодо того, що 
статутний капітал бюро кредитних історій має бути не менше десяти 
мільйонів гривень та до пункту 1 статті 9 Закону «Про організацію 
формування та обігу кредитних історій», згідно з яким інформація про 
позичальника може бути передана до бюро лише за письмової згоди 
останнього, що взагалі ставить під сумнів сенс створення бюро кредитних 
історій, тобто у відповідності с Законом України «Про захист персональних 
даних». 

Обґрунтовано, що спілки на всіх рівнях (законодавчому, теоретичному, 
практичному) визнані фінансовою установою, тому доречно внести 
відповідні зміни до ГК України, щодо переміщення ст. 130 до іншого його 
підрозділу, а саме - до глави 35. 

Підрозділ 3.3. «Біржі як некомерційні суб'єкти господарювання та 
їх правовий статус» містить положення щодо загальної характеристики 
біржі як некомерційного суб'єкту господарювання. 

Встановлено, що біржа створює певні умови для організованої 
торгівлі, які дозволяють задовольнити економічні інтереси суб'єктів 
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господарювання, які беруть участь у біржовій торгівлі та надає можливість 
отримувати високі прибутки учасникам біржової торгівлі при скороченні 
власних витрат під час купівлі або продажу продукції на біржових 
торгах. 

Доведено, що біржа - це організований ринок для торгівлі замінними 
цінностями, функціонування якої нерозривно пов'язане із системою 
посередництва і такими її суб'єктами, як посередники. 

Зазначено, що біржова діяльність має такі ознаки: приуроченість до 
певного місця і часу; підпорядкованість установленим правилам біржової 
торгівлі; публічність; гласність; регулювання та контроль з боку держави 
і громадськості; концентрація попиту та пропозиції за товарами, які 
реалізуються на біржі. 

Задля уточнення формально-правового статусу та умов створення 
товарної біржі запропоновано визначення товарної біржі як добровільного 
неприбуткового господарського об'єднання юридичних та/або фізичних 
осіб - підприємців (далі - засновники), яких не може бути менше 20 осіб, 
а статутний капітал у розмірі 500 тис. грн. Також пропонується закріпити 
в Законах України «Про банки і банківську діяльність» та «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів» положення щодо утворення банками 
некомерційних суб'єктів, а саме бірж з визначенням відповідних засад їх 
спільної діяльності. 

У підрозділі 3.4. «Торгово-промислові палати: поняття, ознаки та 
правове регулювання» аналізується правовий статус торгово-промислових 
палат, їх загальна характеристика та засади діяльності. 

Доведено, що поняття Торгово-промислової палати (далі - 11111) 
доцільно було б віднести до глави 13 розділу II ГК України «Громадянин 
як суб'єкт господарювання. Особливості статусу інших суб'єктів 
господарювання», тому що відповідно до назви цієї глави вони мають 
статус «...інших суб'єктів господарювання». 

Запропоновано визначення ТПП, яке можна викласти у такій редакції: 
«Торгово-промислові палати в Україні є недержавними неприбутковими 
самоврядними статутними організаціями, які мають статус юридичних 
осіб і об'єднують на засадах членства суб'єктів підприємництва та / або їх 
об'єднання, визначених спеціальним законом». 

Встановлені ознаки діяльності торгово-промислових палат: 
неприбутковість, територіальні обмеження створення, обмеження щодо 
участі посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування 
та виключні повноваження (функціонування особливих недержавних 
судових органів, повноваження щодо засвідчення форс-мажору, 
тощо). 
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висновки 

Дисертація містить наукові положення у галузі теорії господарського 
права, що вирішують важливе наукове завдання - виявлення сутності 
і правових засад створення та існування некомерційних суб'єктів 
господарської діяльності, їх місця серед інших суб'єктів господарювання, 
класифікації та надання рекомендацій щодо вдосконалення чинного 
законодавства. 

1. Історія розвитку правового стаїусу некомерційних суб'єктів 
господарювання поділяється на такі етапи: X - XII ст. - прийняття 
християнства та виникнення й поширення перших некомерційних суб'єктів 
на українських землях; XVI - XVII ст. виникнення українських релігійно-
національних організацій - церковних братств, початок біржової торгівлі; 
XVIII - XIX ст. виникнення меценатства; початок XX ст. - період розвитку 
благодійної діяльності; радянські часи України (30-90 рр. XX ст.) -
публічно-правові засади некомерційної діяльності; за доби незалежності 
України (починаючи з 1991 р . ) - подальший розвиток та удосконалення 
правових засад діяльності різноманітних суб'єктів господарювання. 

2. Некомерційною господарською діяльністю є систематична, 
самостійна, ініціативна діяльність, яка здійснюється спеціальними 
суб'єктами господарювання з метою задоволення економічних та 
соціальних потреб, та в деяких випадках з отриманням доходу, який 
використовується виключно для здійснення та виконання засновницьких 
задач і функцій. 

3. Пропонується застосування терміну «некомерційний 
суб'єкт господарювання» замість поняття «суб'єкт некомерційного 
господарювання», що дозволить уніфікувати термінологію у 
господарському, цивільному, податковому та інших галузях законодавства, 
а також підкреслити цілісність поняття «суб'єкт господарювання», 
діяльність якого може мати комерційну та некомерційну спрямованість. 

4. Предмет господарсько-правового регулювання включає 
регулювання діяльності некомерційних суб'єктів господарювання. 
Розгляд правового статусу, поняття та діяльності некомерційних суб'єктів 
господарювання у складі предмету господарсько-правового регулювання 
дозволяє досягнути цілісності правового впливу на сферу господарювання 
та обґрунтувати самостійність господарського права. 

5. Господарсько-правове забезпечення діяльності негосподарюючих 
суб'єктів (ч. З ст. З ГК України) лише частково співпадає із діяльністю 
некомерційних суб'єктів господарювання, що полягає у розмежуванні їх 
цілей, функцій, умов і правової природи діяльності, статутних прав та 
обов'язків. 

6. Для оптимізації оподаткування некомерційних суб'єктів 
господарювання зазначено, що проблемним моментом в оподаткування 
діяльності благодійних організацій є дія багатьох відомчих актів ДПА 
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України, що доповнюють та уточнюють норми Податкового кодексу 
України, та є обов'язковими для застосування. На думку автора доречним 
є внесення змін до ПК України стосовно застосування спрощеної системи 
оподаткування до некомерційних суб'єктів шляхом відповідних змін 
податкового законодавства. 

7. Легалізація некомерційних суб'єктів містить специфічний її 
прояв - повідомлення про заснування і саме відповідно з цього моменту ці 
суб'єкти набувають спеціальну правосуб'єктність. 

8. Пропонується доповнити гл. 5 ГК України таким положенням 
- «Некомерційний суб'єкт господарювання - це легітимний суб'єкт 
господарювання, що здійснює діяльність, направлену на досягнення 
економічних, соціальних і інших цілей (задоволення релігійних потреб, 
участь в політичному житті країни, формування органів влади, захист 
соціальних, економічних, релігійних, вікових, творчих, спортивних та 
інших прав і інтересів громадян), передбачених Конституцією України, 
законами і міжнародними договорами, для здійснення суспільно-корисної 
діяльності у сфері добродійності, культури, науки, екології, мистецтва, 
охорони здоров'я, фізкультури і спорту і тому подібне, якщо ця діяльність 
направлена на досягнення суспільно корисного результату». 

9. Видами некомерційних суб'єктів господарювання в залежності 
від умов та порядку їх створення та діяльності, та закріплення їх у 
главі 5 ГК України, є: 

некомерційні суб'єкти, які безпосередньо здійснюють благодійну 
діяльність (благодійні організацій, релігійні організації, об'єднання 
громадян); 

некомерційні суб'єкти, які створені та діють як посередники (біржі); 
некомерційні суб'єкти, які діють у сфері фінансових послуг (кредитні 

спілки, недержавні пенсійні спілки); 
некомерційні суб'єкти, які надають правові консалтингові послуги 

та судову допомогу (торгово-промислові палати, правозахисні громадські 
організації"); 

некомерційні суб'єкти, яким притаманні ознаки неприбутковості 
та є такими у випадках передбачених виключно законом (кооперативи, 
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та інші). 

10. Податкова оптимізація щодо діяльності некомерційних суб'єктів 
господарювання має грунтуватися на об'єктивізації критеріїв включення 
та виключення неприбуткових організації до відповідного реєстру та 
зниженні податкового навантаження стосовно некомерційних суб'єктів 
шляхом включення їх до системи спрощеного оподаткування». 

11. Обсяг субсидіарної відповідальності членів та учасників 
некомерційних суб'єктів господарювання, підстави, розмір та порядок її 
застосування має встановлюватися виключно в установчих документах 
некомерційних суб'єктів господарювання. 
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АНОТАЦІЯ 

Маїиковська Л.В. Правовий статус некомерційних суб'єктів 
господарювання. - Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько-
процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична 
академія», Одеса, 2012. 

У дисертації проаналізовані та розкриті правові основи діяльності, 
ознаки та види суб'єктів некомерційної господарської діяльності, які 
являють собою різновид суб'єктів господарювання завдяки притаманним 
їм особливостям та чинникам діяльності. На основі аналізу законодавчого 
та доктринального підходів до розуміння відповідних суб'єктів 
запропоновано нове їх визначення та класифікація. 

Некомерційна діяльність має свою досить тривалу історію; насамперед 
виникнення та правові засади зазначеної діяльності тісно пов'язані з її 
видами: благодійництво, меценатство, кредитування, кооперативний рух та 
все ж таки її витоки беруть свій початок з виникнення та розповсюдження 
релігії, церкви та перших релігійних об'єднань. 

Особливу увагу приділено легалізації (державної реєстрації") 
некомерційних суб'єктів господарювання, питання відповідальності і зміст 
їх прав та обов'язків з поглибленим аналізом правової природи і діяльності 
благодійних організацій, кредитних спілок, бірж та торгово-промислових 
палат. 

Ключові слова: некомерційні суб'єкти господарювання, державна 
реєстрація, господарсько-правова відповідальність, благодійні організації, 
кредитні спілки, біржі, торгово-промислові палати. 

АННОТАЦИЯ 

Машковская Л. В. Правовой статус некоммерческих субъектов 
ведения хозяйства. - Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.04 - хозяйственное право; хозяйственно-
процессуальное право. - Национальный университет «Одесская 
юридическая академия», Одесса, 2012. 

В диссертации проанализированы и раскрыты правовые основы 
деятельности, признаки и виды субъектов некоммерческой хозяйственной 
деятельности, которые представляют собой разновидность субъектов 
ведения хозяйства благодаря присущим им особенностям и факторам 
деятельности. На основе анализа законодательного и доктринального 
подходов к пониманию соответствующих субъектов предложено новое их 
определение и классификация. 
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Некоммерческая деятельность имеет свою достаточно длительную 
историю, в первую очередь возникновение и правовые принципы 
отмеченной деятельности тесно связаны с ее видами: благотворительность, 
меценатство, кредитование, кооперативное движение и все таки ее истоки 
берут свое начало с возникновения и распространения религии, церкви и 
первых религиозных объединений. 

Субъект некоммерческой хозяйственной деятельности - это 
легитимный субъект, который осуществляет деятельность, направленную 
на достижение экономических, социальных и других целей (удовлетворение 
религиозных потребностей, участие в политической жизни страны, 
формирование органов власти, защита социальных, экономических, 
религиозных, возрастных, творческих, спортивных и других прав и 
интересов граждан), предусмотренных Конституцией Украины, законами и 
международными договорами, для осуществления общественно полезной 
деятельности в сфере благотворительности, культуры, науки, экологии, 
искусства, охраны здоровья, физкультуры и спорта, и тому подобное, 
если эта деятельность направлена на достижение общественно полезного 
результата. 

В диссертации представлена классификация некоммерческих 
субъектов хозяйственной деятельности в зависимости от условий 
и порядка их создания и предложением их закреплением в главе 5 
Хозяйственного кодекса Украины, а именно: некоммерческие субъекты, 
которые непосредственно осуществляют благотворительную деятельность 
(благотворительные организаций, религиозные организации, объединения 
граждан); некоммерческие субъекты, которые созданы и действуют как 
посредники (биржи); некоммерческие субъекты, которые действуют 
в сфере финансовых услуг (кредитные союзы, негосударственные 
пенсионные союзы); некоммерческие субъекты, которые представляют 
правовые консалтинговые услуги и судебную помощь (торгово -
промышленные палаты, правозащитные общественные организации); 
некоммерческие субъекты, которым присущи признаки неприбыльности и 
являются таковыми в случаях предусмотренных исключительно законом 
(кооперативы, объединения совладельцев многоквартирного дома и 
другие). 

Особое внимание уделено легализации (государственной регистрации) 
некоммерческих субъектов ведения хозяйства, вопросам ответственности 
и содержания их прав и обязанностей с углубленным анализом правовой 
природы и деятельности благотворительных организаций, кредитных 
союзов, бирж и торгово-промышленных палат. 

Ключевые слова: некоммерческие субъекты хозяйствования, 
государственная регистрация, хозяйственно-правовая ответственность, 
благотворительные организации, кредитные союзы, биржи, торгово-
промышленные палаты. 
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SUMMARY 

Mashkovska L. V. Legal Status of Noncommercial Subjects of Menage. 
- Manuscript. 

Thesis for the degree of the Candidate of Law by the specialty 12.00.04 
- Economic Law; Economic-Procedural Law. - National University «Odesa 
Academy of Law», Odessa, 2012. 

The thesis deals with the analysis and disclosing the legal basis of activity, 
symptoms and types of non-comercial business organisations, which represent 
the kind of subjects of economy due to their inherent characteristics and 
factors of activity. A new definition and classification, based on the analysis 
of legislative and doctrinal approaches to the understanding of the subject, is 
proposed in this work. 

Non-comercial activity has its own long history. First of all, the emergence 
and legal principles of it are closely related to its species: charity, loans and 
cooperative movement, but at the same time it should be pointed out that its 
origins are rooted in the emergence and propagation of religion, churches and 
first religious associations. 

Particular attention is paid to the legalization (state registration) of non-
commercial business organizations, issues of liability and maintenance of their 
rights and obligations with the in-depth analysis of the legal nature and activities 
of charitable organizations, credit unions, stock exchanges and Chambers of 
Industry and Commerce. 

Keywords: non-commercial business organizations, state registration, 
economic and legal responsibility, charitable organizations, credit unions, stock 
exchanges, chambers of industry and commerce. 


