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орендодавець при укладенні договору повинен попередити орендаря про всі права третіх 
осіб на майно, що передається в оренду, інакше орендар вправі вимагати зменшення 
розміру орендної плати або ж розірвання договору та відшкодування збитків. 

Щодо окремих видів оренди встановлено обов’язок складання документа, що засві-
дчує факт передання майна. Але вбачається доречним, що передачу майна у користу-
вання слід фіксувати в юридично значимих документах [2, с. 80]. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ ДЕРЖАВИ 

У сучасному суспільстві держава бере участь у цивільних відносинах на рівні з фі-
зичними та юридичними особами. У цьому контексті важливим є визначення нових форм 
та принципів взаємодії учасників цивільно-правових відносин, оскільки держава на рівні з 
іншими суб’єктами реалізує свої повноваження власника майна через уповноважені нею 
органи державної влади, а також створені нею юридичні особи публічного та приватного 
права. Одним із прикладів взаємодії держави та інших учасників цивільно-правових від-
носин є державно-приватне партнерство. 

До прийняття спеціального законодавчого акту взаємовідносини держави з іншими 
суб’єктами у приватно-правовій сфері визначалися відповідно до загальних засад право-
вого регулювання цивільних відносин, визначених у ст. 1, 3 ЦК України [1], який також 
визначає правові форми участі публічно-правових утворень у цивільних відносинах. Оче-
видним є те, що вступаючи у цивільні відносини, держава в особі уповноважених нею 
суб’єктів бере на себе зобов’язання дотримуватися засад юридичної рівності, вільного 
волевиявлення, майнової самостійності, які деталізуються в окремих принципах цивільно-
го права, зокрема, неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя, 
неприпустимості примусового позбавлення права власності, крім випадків, встановлених 
законами України, свободи договору та підприємницької діяльності, не забороненої зако-
ном, судовий захист цивільних прав та законних інтересів, справедливості, розумності та 
добросовісності. 

Також держава як учасник цивільних правовідносин зобов’язана дотримуватися 
меж здійснення цивільних прав, визначених ст. 13 ЦК України. Таким чином, держава 
повинна не порушувати цивільні права та законні інтереси інших учасників цивільно-
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правових відносин. Однак, законодавством можуть визначатися випадки, коли суспільним 
(публічним) інтересам надається пріоритетне значення над особистими (приватними) 
інтересами окремого учасника (учасників цивільних відносин). Такі винятки, зокрема, 
встановлені ЦК України. Йдеться про набуття права власності на скарб, що становить 
культурну цінність, викуп пам’ятки культурної спадщини, реквізицію та припинення права 
власності на нерухоме майно у зв’язку з викупом для суспільних потреб чи примусовим 
відчуженням з мотивів суспільної необхідності. У цьому випадку для забезпечення рівно-
ваги суспільних (публічних) та приватних інтересів держава бере на себе зобов’язання 
компенсувати вартість майна в цілому або у певній його частині (якщо йдеться про 
скарб). Необхідно також зауважити, що припинення права власності у примусовому по-
рядку з ініціативи держави в особі уповноважених нею органів можливе лише на підставі 
рішення суду, яке набрало законної сили і яким встановлено факт необхідності такого 
припинення права приватної особи, оскільки інакше існує загроза заподіяння шкоди сус-
пільним інтересам. 

Ще одним винятком, коли держава, не зважаючи на засади правового регулювання 
цивільних відносин, втручається у діяльність приватних осіб є ст. 53 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції» [2]. Так, органи Антимонопольного комітету України ма-
ють право прийняти рішення про примусовий поділ (примусову реорганізацію) суб’єкта 
господарювання, який зловживає монопольним (домінуючим) становищем. Водночас, для 
забезпечення балансу суспільних (публічних) та приватних інтересів законодавець вста-
новлює випадки, коли примусовий поділ не допускається, а також надає юридичній особі, 
щодо якої прийняте рішення про примусовий поділ, свободу здійснення такої реорганізації. 

До винятку з принципу рівності учасників цивільних правовідносини також слід від-
нести законодавчу заборону застосування до казенних підприємств положень Закону 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 
(ч. 5 ст. 2) [3]. Казенні підприємства створюються у передбачених законом випадках з 
метою задоволення публічних інтересів держави або суспільства (ст. 76 Господарського 
кодексу України [4]), тому їх діяльність у більшості випадків є збитковою. Однак, зважаючи 
на специфіку своєї діяльності казенні підприємства не можуть бути ліквідовані у примусо-
вому порядку. 

Правове регулювання цивільних відносин за участю держави в особі уповноваже-
них нею органів або створених нею юридичних осіб зумовлює необхідність дотримання 
балансу публічних та приватних інтересів учасників цих відносин. 
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