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Анотація

В навчальному посібнику розкриті положення про основні засади
господарської діяльності. про субскти господарювання (підприємства,
господарські товариства, обєднання підприємств, громадян як субєктів
господарювання) та господарські зобовязання (загальні положення про
господарські зобовязання, господарські договори, про цінм та ціноутворення
у сфері господарювання), про відповідальність за правопорушення у сфері
господарювання (засади відповідальності, відшкодування збитків, штрафні,
оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції,
відповідальність за порушення антимонопольно-конкурснтного
законодавства) та особливості правового регулюваиня в окремих галузях
господарювання (поставка, біржова торгівля, оренда майна, агентські
відносини, перевезення вантажів, фінансова та банківська діяльність,
страхування, аудит, комерційна концесія тощо), зовнішньоекономічна
діяльність (загальні положення, іноземні інвестиції) та спеціальні режими
господарювання (вільні економічні зони, концесії, інші види спеціальних
режимів господарської діяльності) тощо.   

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспіраптів
юридичних начальних закладів.
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 
 

1. Поняття господарського права, його предмет, метод 
правового регулювання 

Узагальнено господарське право — це окрема галузь права Ук-
раїни, норми якої регулюють специфічні відносини, що виникають у 
процесі організації та здійснення господарської діяльності, що 
пов’язана із виготовленням та реалізацією продукції, виконанням 
робіт та наданням послуг з метою задоволення суспільних потреб та 
потреб окремих споживачів.  

Нормативною основою господарського права виступає госпо-
дарське законодавство. За приписами ст. 7 ГК відносини у сфері 
господарювання регулюються Конституцією України, цим Кодек-
сом, законами України, нормативно-правовими актами Президента 
України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими ак-
тами інших органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування, а також іншими нормативними актами. 

Таким чином, предметом регулювання господарського права є 
господарські відносини, що виникають у процесі організації та здій-
снення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а 
також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері 
господарювання (ст. 1 ГК). 

В сенсі господарського законодавства під господарською діяль-
ністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері сус-
пільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію 
продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, 
що мають цінову визначеність (ст. 3 ГК).  

Під суб’єктами господарювання розуміємо учасників господар-
ських відносин (ст. 2 ГК), а також споживачів, органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською 
компетенцією, а також громадян, громадські та інші організації, які 
виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють 
щодо них організаційно-господарські повноваження на основі від-
носин власності. 

При цьому господарська діяльність, що здійснюється для досяг-
нення економічних і соціальних результатів та з метою одержання 
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прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва – підп-
риємцями.  

Господарська діяльність може здійснюватися і без мети одер-
жання прибутку (некомерційна господарська діяльність). 

Також слід виокремити діяльність негосподарюючих суб’єктів, 
яка спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-
технічних умов їх функціонування. Така діяльність здійснюється за 
участі або без участі суб’єктів господарювання, вважається госпо-
дарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів. 

За визначенням ст. 3 ГК сферу господарських відносин станов-
лять:  

— господарсько-виробничі відносини  
— організаційно-господарські відносини;  
— внутрішньогосподарські відносини. 
Господарсько-виробничими є майнові та інші відносини, що 

виникають між суб’єктами господарювання при безпосередньому 
здійсненні господарської діяльності. 

Організаційно-господарські відносини складаються між 
суб’єктами господарювання та суб’єктами організаційно-
господарських повноважень у процесі управління господарською 
діяльністю. 

Внутрішньогосподарськими є відносини, що складаються між 
структурними підрозділами суб’єкта господарювання, та відносини 
суб’єкта господарювання з його структурними підрозділами. 

Стаття 4 ГК визначає, які відносини не є предметом регулюван-
ня господарського права: 

— забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист 
державою усіх суб’єктів господарювання; 

— свобода підприємницької діяльності у межах, визначених за-
коном; 

— вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України; 
— обмеження державного регулювання економічних процесів у 

зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості еко-
номіки; 

— добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного за-
хисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і 
держави; 

— захист національного товаровиробника; 
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— заборона незаконного втручання органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські 
відносини. 

Відповідно, перелічені відносини регулюються іншим законодав-
ством України. 

В правовій літератури метод правового регулювання господарсь-
ких відносин розглядається, як процес рівного підпорядкування усіх 
суб’єктів господарювання суспільному господарському порядку. 
Вважається, що цей підхід має універсальний характер і інтегрує в 
себе усі інші методи. При цьому сучасне господарське право (ст. 5 
ГК) вважає, що правовий господарський порядок в Україні фор-
мується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулю-
вання економічних відносин суб’єктів господарювання та державно-
го регулювання макроекономічних процесів, виходячи з 
конституційної вимоги відповідальності держави перед людиною за 
свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної, 
демократичної, соціальної, правової держави.  

Конституційні основи правового господарського порядку в Укра-
їні становлять:  

— право власності Українського народу на землю, її надра, атмо-
сферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в 
межах території України, природні ресурси її континентального 
шельфу, виключної (морської) економічної зони, що здійснюється 
від імені Українського народу органами державної влади і органами 
місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією Укра-
їни;  

— право кожного громадянина користуватися природними об'єк-
тами права власності народу відповідно до закону; забезпечення 
державою захисту прав усіх суб'єктів права власності і господарю-
вання, соціальної спрямованості економіки, недопущення викорис-
тання власності на шкоду людині і суспільству; право кожного во-
лодіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;  

—  визнання усіх суб'єктів права власності рівними перед зако-
ном, непорушності права приватної власності, недопущення проти-
правного позбавлення власності;  



8 

—  економічна багатоманітність, право кожного на підприємни-
цьку діяльність, не заборонену законом, визначення виключно зако-
ном правових засад і гарантій підприємництва;  

— забезпечення державою захисту конкуренції у підприємниць-
кій діяльності, недопущення зловживання монопольним станови-
щем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції та недобро-
совісної конкуренції, визначення правил конкуренції та норм 
антимонопольного регулювання виключно законом;  

—  забезпечення державою екологічної безпеки та підтримання 
екологічної рівноваги на території України;  

— забезпечення державою належних, безпечних і здорових умов 
праці, захист прав споживачів; взаємовигідне співробітництво з ін-
шими країнами; визнання і дія в Україні принципу верховенства 
права. 

Таким чином, суб’єкти господарювання та інші учасники відно-
син у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах 
встановленого правового господарського порядку, додержуючись 
вимог законодавства. 

 
2. Основні принципи господарського права 

Ці принципи у вичерпному порядку визначає ст. 6 ГК: 
— забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист 

державою усіх суб'єктів господарювання; 
— свобода підприємницької діяльності у межах, визначених за-

коном; 
вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України; 
— обмеження державного регулювання економічних процесів 

(тобто підтримка ринкового регулювання) у зв'язку з необхідністю 
забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної 
конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, за-
хисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави; 

— захист національного товаровиробника; 
— заборона незаконного втручання органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські 
відносини. 
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