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Дієздатність слугувала об'єктом наукових досліджень як представників теорії
права, так і окремих галузевих наук. Проте не зважаючи на обсяг наукових
пошуків та важливість проблематики вчення про суб'єкта права, аспектом якого є
дослідження правосуб’єктності та її елементів, ні в загальнотеоретичному, ні в
адміністративному аспектах не сформувалось єдиного підходу до визначення
дієздатності та її змісту.
Передумовою участі юридичних осіб у правовідносинах є правосуб’єктність.
До сьогодні в юридичній науці не виявлені усі ознаки адміністративної
правосуб`єктності юридичних осіб, які б у сукупності дали змогу, з одного боку,
чітко відмежувати її від інших видів правосуб`єктності юридичних осіб, а з іншого
– охопити всі аспекти участі юридичної особи в управлінських адміністративноправових відносинах.
Усі науковці, зокрема С.С.Алєксєєв, В.С.Нерсесянц, П.М.Рабінович,
О.Ф.Скакун,
В.В.Копейчиков,
А.М.Колодій,
М.С.Кельман,
В.О.Котюк,
Л.В.Коваль, В.К.Колпаков, Н.М.Конін, К.К.Лєбєдєв, А.В.Міцкевич, Р.О.Халфіна
та ін., погоджуються з тим, що визначальною властивістю суб`єктів права і
правовідносин є правосуб`єктність. Однак, більшість учених не дають визначення
розглядуваного поняття, а тільки вказують на елементи, з яких складається
правосуб’єктність. Притому, усі названі вище автори погоджуються з тим, що
правосуб’єктність містить два елементи: правоздатність і дієздатність.
Обсяг дієздатності юридичної особи залежить від мети і завдань, для реалізації
яких вона створена і які закріплені в її статуті. Дієздатність – складна правова
категорія, яка набуває значення в ході реалізації прав і обов’язків суб’єктів права.
Вона віддзеркалює “право на дію” без вказівки на конкретний характер цієї дії. В
межах здійснення правового статусу юридичні особи визначають конкретний вид
своєї поведінки залежно від меж, встановлених суб’єктивним правом і юридичним
обов’язком. Завдяки дієздатності правовий статус може бути здійснений. Однак, я
згодна з А.В.Міцкевичем у тому, що дієздатність слід розглядати не як складову
частину правового статусу, а як особливу якість правосуб’єктності, яка служить
умовою реалізації прав і обов’язків.
Можна зробити такий висновок, що адміністративна дієздатність юридичних
осіб – здатність трансформувати елементи обсягу адміністративної правоздатності
у складові адміністративно-правового статусу і фактично повноцінно
користуватись останнім. А оскільки дієздатність, як і правоздатність, має подвійну
соціально-правову природу, вищевказана здатність є змістом правової складової
цього поняття.
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