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Анотація
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України та інших нормативно-правових актів господарського законодавства
висвітлено основні правові інститути Загальної частиини курсу
господарського права. Головну увагу зосереджено на правових питаннях
організації та здійснення господарської діяльності.  

Для студентів і аспірантів, які вивчають курс господарського права, а також
юрисконсультів, адвокатів, підприємців і всіх, хто цікавиться питаннями
правового регулювання господарської діяльності.  

Нормативно-правові акти подано станом на 1 лютого 2021 року.
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ВСТУП 
 
 
 

Основні засади ринкової економіки передбачають повну гос-
подарську самостійність суб’єктів господарювання, які функціо-
нують в економіці країни, вступаючи при цьому в різноманітні 
господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутріш-
ньогосподарські відносини. Всі ці суспільні відносини, що вини-
кають у процесі організації та здійснення господарської діяльно-
сті (як між суб’єктами господарювання, так і між цими 
суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарю-
вання) регулюються, зокрема, Господарським кодексом України, 
завдяки чому вони набувають характеру господарських правовід-
носин. 

Ринкова економіка породила такі організаційні форми 
суб’єктів господарювання як господарські організації та грома-
дяни-підприємці. З’явилися нові інститути, притаманні ринковим 
умовам господарювання (банкрутство, свобода конкуренції, ан-
тимонопольне регулювання тощо). Все більшого розвитку, в 
тому числі завдяки приватизаційним процесам, набувають ринки 
капіталів. 

Інтеграція України до світової економічної системи стимулює 
розвиток міжнародних господарських зв’язків, зовнішньоеконо-
мічної діяльності суб’єктів господарювання, а Загальнодержавна 
програма адаптації законодавства України до законодавства Єв-
ропейського Союзу та Угода про асоціацію між Україною, з од-
нієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтова-
риством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони ставлять перед нашою державою завдання досягти від-
повідності правової системи України acquis communautaire з ура-
хуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) 
до держав, які мають намір вступити до нього. 

Змінилися принципи, на яких будуються відносини держави з 
суб’єктами господарської діяльності, запроваджується ефективне 
державне регулювання підприємництва у формі єдиної держав-
ної регуляторної політики у сфері підприємництва тощо. 

Усі ці чинники зумовлюють необхідність не тільки відповід-
ного правового регулювання, але і вивчення правових засад гос-
подарської діяльності. 



7 

Перехід економіки України до розвинених ринкових відносин 
багато в чому залежить від правового забезпечення ринкових ре-
форм, від створення належних умов функціонування суб’єктів го-
сподарської діяльності, від суворого додержання останніми ви-
мог чинного законодавства. 

Українська держава сьогодні потребує висококваліфікованих 
спеціалістів на всіх напрямах економічного розвитку та держав-
ного будівництва. З метою підготовки саме таких спеціалістів, 
озброєних знаннями в галузі господарського законодавства, на-
писано цей підручник. 

У підручнику на основі чинного законодавства та відповідно 
до програми курсу висвітлено основні правові інститути Загаль-
ної частини господарського права. Автори намагалися у стислій 
та доступній для сприйняття формі розкрити зміст основних но-
рмативно-правових актів господарського законодавства, пока-
зати їх роль у регулюванні суспільних відносин. 

Труднощі формування господарського законодавства Укра-
їни, відсутність єдиних методологічних підходів до формулю-
вання предмету та системи господарського права як навчальної 
дисципліни, безперечно, позначилися на змісті даної праці. У за-
пропонованому переробленому і доповненому виданні підруч-
ника, виданого з урахуванням положень Господарського кодексу 
України, що набрав чинності з 1 січня 2004 року, та практики їх 
застосування, враховано конструктивні зауваження і рекоменда-
ції щодо поліпшення його структури та змісту. 
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ГЛАВА 1.  
 

ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ І 
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

 
 
 

§ 1. Предмет регулювання господарського права 
 
Господарське право, як і будь-яку іншу галузь права, можна 

визначити, насамперед, за предметною ознакою, тобто за сукуп-
ністю суспільних відносин, що регулюються нормами господар-
ського права. 

З цієї точки зору господарське право є системою норм, що ре-
гулюють господарські ваідносини, тобто відносини, що виника-
ють у процесі організації та здійснення господарської діяльності 
між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та 
іншими учасниками відносин у сфері господарювання. Отже, 
саме господарські відносини у сфері економіки України і станов-
лять предмет господарського права. 

Зміст предмета господарського права визначається двома по-
няттями: «організація господарської діяльності» та «здійснення 
господарської діяльності». 

Зазначені поняття вживаються в Господарському кодексі Ук-
раїни від 16 січня 2003 року, який набрав чинності з 1 січня 
2004 року1, та в інших актах законодавства України. 

Під господарською діяльністю у Господарському кодексі Ук-
раїни (далі – ГК) розуміється діяльність суб’єктів господарю-
вання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготов-
лення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання 
послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність (ч. 1 
ст. 3 ГК). 

У наведеному визначенні зазначені такі ознаки господарської 
діяльності, як: 

– особливий суб’єктний склад (господарську діяльність здій-
снюють суб’єкти господарювання); 

 
1 URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15 
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– особлива сфера здійснення господарської діяльності – 
сфера суспільного виробництва; 

– вартісний характер результатів господарської діяльності, 
що мають цінову визначеність. 

Отже, господарська діяльність розглядається як суспільно ко-
рисна діяльність членів суспільства, їх спілок (об’єднань) щодо 
виготовлення продукції надання послуг, виконання робіт. 

Така суспільно-корисна господарська діяльність має певні 
ознаки: 

по-перше, вона полягає у виробництві продукції, виконанні 
робіт, наданні послуг не для власних потреб виробника, а для за-
доволення потреб інших осіб (сфера суспільного виробництва); 

по-друге, вона виконується на професійних засадах; 
по-третє, результати такої діяльності мають вартісний хара-

ктер, вони реалізуються за плату, тобто функціонують як товар; 
по-четверте, ця діяльність поєднує як приватні інтереси ви-

робника, так і публічні інтереси (держави, суспільства, значних 
прошарків населення тощо). 

Закріплені в ГК ознаки господарської діяльності характеризу-
ють її набагато повніше, ніж ознаки, вживані в інших актах чин-
ного законодавства. Так, згідно зі ст. 1 Закону України від 16 кві-
тня 1991 року № 959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність»2 
господарська діяльність – це будь-яка діяльність, у тому числі 
підприємницька, пов’язана з виробництвом та обміном матеріа-
льних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.  

Для цілей оподаткування Податковий кодекс України від 
2 грудня 2010 року № 2755-VI3 визначає господарську діяльність 
як діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовлен-
ням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням по-
слуг, спрямовану на отримання доходу і проводиться такою осо-
бою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а 
також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої 
особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими 
договорами. 

Господарська діяльність (господарювання) здійснюється на 
загальних принципах, перелік яких встановлено у ст. 6 ГК. До них 
належать: 

 
2 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text 
3 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 
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– забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист 
державою усіх суб’єктів господарювання; 

– свобода підприємницької діяльності у межах, визначених 
законом; 

– вільний рух капіталів, товарів та послуг на території Укра-
їни; 

– обмеження державного регулювання економічних процесів 
у зв’язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості 
економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологі-
чного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки су-
спільства і держави; 

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

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господар-
ські відносини 4. 

Залежно від мети і способу організації та здійснення госпо-
дарської діяльності ч. 2 ст. 3 ГК виділяє два її види – господар-
ську комерційну діяльність і некомерційну господарську діяль-
ність. 

Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення 
економічних і соціальних результатів та з метою одержання при-
бутку, є підприємництвом, а суб’єкти такої діяльності (підприєм-
ництва) є підприємцями. 

Господарська діяльність може здійснюватися і без мети оде-
ржання прибутку. Це так звана некомерційна господарська дія-
льність. 

Господарська комерційна діяльність (підприємництво) здійс-
нюється суб’єктом господарювання (підприємцем) як самос-
тійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з 
метою досягнення економічних і соціальних результатів та одер-
жання прибутку (ст. 42 ГК). 

Підприємництво є основним видом господарської діяльності. 
Основні положення щодо здійснення підприємництва встанов-
лені нормами глави 4 ГК (ст. 42-51). 

Так, згідно з ч. 1 ст. 43 ГК «Свобода підприємницької діяль-
ності» підприємці мають право без обмежень самостійно 

 
4 Щодо принципів господарського права див.: Щербина В.С. До питання щодо 
принципів господарського права // Вісник Південного регіонального центру На-
ціональної академії правових наук України. 2014. № 1.С. 85-92. 
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здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборо-
нено законом. 

Особливості здійснення окремих видів підприємництва вста-
новлюються законодавчими актами (ч. 2 ст. 43 ГК). 

Разом з тим, згідно з ч. 3 ст. 43 ГК перелік видів господарської 
діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік видів 
діяльності, підприємництво в яких забороняється, встановлю-
ються виключно законом. 

Так, зокрема ч. 4 ст. 43 ГК встановлює загальне правило, від-
повідно до якого здійснення підприємницької діяльності заборо-
няється органам державної влади та органам місцевого самовря-
дування. 

Законом обмежується підприємницька діяльність посадових і 
службових осіб органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування. 

Принципи підприємницької діяльності, тобто основні засади, 
на яких базується підприємництво, законодавчо закріплені у 
статті 44 ГК. До них належать: 

а) вільний вибір підприємцем видів підприємницької діяльності; 
б) самостійне формування підприємцем програми діяльності, 

вибір постачальників і споживачів продукції, що виробляється, 
залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ре-
сурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення 
цін на продукцію та послуги відповідно до закону; 

в) вільний найм підприємцем працівників; 
г) комерційний розрахунок та власний комерційний ризик; 
д) вільне розпорядження прибутком, що залишається у підп-

риємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передба-
чених законом; 

е) самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної 
діяльності, використання підприємцем належної йому частки ва-
лютної виручки на свій розсуд. 

Важливим чинником активізації підприємництва в умовах по-
будови ринкової економіки є державна підтримка підприємниц-
тва. 

Відповідно до ч. 1 ст. 48 ГК з метою створення сприятливих 
організаційних та економічних умов для розвитку підприємниц-
тва органи влади на умовах і в порядку, передбачених законом: 

надають підприємцям земельні ділянки, передають державне 
майно, необхідне для здійснення підприємницької діяльності; 
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сприяють підприємцям в організації матеріально-технічного 
забезпечення та інформаційного обслуговування їх діяльності, 
підготовці кадрів; 

здійснюють первісне облаштування неосвоєних територій 
об’єктами виробничої і соціальної інфраструктури з продажем 
або передачею їх підприємцям у визначеному законом порядку; 

стимулюють модернізацію технології, інноваційну діяль-
ність, освоєння підприємцями нових видів продукції та послуг; 

подають підприємцям інші види допомоги. 
Як зазначено в ч. 2 ст. 48 ГК, держава сприяє розвитку малого 

підприємництва, створює необхідні умови для цього. 
На формування і розвиток малого підприємництва, станов-

лення малого підприємництва як провідної сили в подоланні не-
гативних процесів в економіці спрямований Закон України від 
22 березня 2012 року «Про розвиток та державну підтримку ма-
лого і середнього підприємництва в Україні», який визначає мету, 
принципи та основні напрями державної політики у сфері розви-
тку малого і середнього підприємництва в Україні, органи, що за-
безпечують розвиток малого і середнього підприємництва, та їх 
повноваження, умови надання та види державної підтримки ма-
лого і середнього підприємництва в Україні . 

Розвиток малого і середнього підприємництва забезпечують 
у межах своїх повноважень Верховна Рада України, Кабінет Мі-
ністрів України, спеціально уповноважений орган у сфері розви-
тку малого і середнього підприємництва, інші центральні органи 
виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим 
та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 
адміністрації, органи місцевого самоврядування. 

Спеціально уповноваженим органом у сфері розвитку малого 
і середнього підприємництва є центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізацію державної полі-
тики у сфері розвитку підприємництва (ст. 5 Закону) – Міністер-
ство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.  

Повноваження зазначених органів у загальному вигляді ви-
значені ст.ст. 6-10 Закону. 

Некомерційна господарська діяльність здійснюється з метою 
задоволення певних суспільних потреб незалежно від прибутко-
вості такої діяльності: отримання прибутку від такої діяльності 
відіграє другорядну роль (такою, наприклад, є діяльність казен-
них підприємств, які фінансуються за рахунок держави, громад-
ських об’єднань та благодійних організацій). 
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