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Передмова

Основним завданням господарського права є системне правове 
забезпечення ефективного та збалансованого функціонування госпо-
дарського обороту для утвердження й підтримання в його межах 
суспільного господарського порядку. 

За умов ринкової економіки, активізації процесів інтернаціоналі-
зації господарського життя, формування глобальної інформаційно-
економічної системи господарський правопорядок має забезпечува-
тися як через публічно-правові, так і приватноправові засади, спів-
відношення часток яких під час упорядкування господарських 
відносин на конкретному ринковому сегменті зумовлюється реальним 
рівнем розвитку його інфраструктури та ступенем концентрації пуб-
лічних інтересів, що мають бути реалізовані в його межах. Інакше 
кажучи, ефективність механізму правового регулювання господар-
ських відносин безпосередньо пов’язана з його спроможністю своє-
часно реагувати на трансформації господарського обороту, створю-
вати належні умови його функціонування та забезпечувати реалізацію 
всього спектра інтересів, що виникають та реалізуються в його ме жах. 
Нові тенденції та умови соціально-економічного і політичного роз-
витку суспільства зумовлюють потребу в розробці та впровадженні 
нових підходів щодо правового регулювання господарських відносин, 
безперервній модернізації господарського законодавства, яке повинно 
відповідати потребам сьогодення.

Пропонований навчальний посібник для підготовки до іспитів 
з господарського права підготовлений В. С. Мілаш (доктором юри-
дичних наук, професором кафедри господарського права Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) на основі 
чинного законодавства, навчальних і наукових видань з метою допо-
моги студентам в опануванні навчальної дисципліни «Господарське 
право» та застосуванні у майбутній правозастосовній діяльності.
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1.  Поняття господарського права України. 
Предмет, мета та метод господарського 
права України

Господарське право як самостійна галузь права є цілісною систе-
мою норм, за допомогою яких здійснюється правовий вплив на гос-
подарські відносини для забезпечення ефективного функціонування 
господарського обороту та соціальної спрямованості суспільного 
виробництва з метою утвердження та підтримання суспільного гос-
подарського порядку.

Предметом господарського права є господарські відносини. Не 
охоплюються регулювальним впливом господарського права (ст. 4 
Господарського кодексу (ГК) України): майнові та особисті немайно-
ві відносини, що регулюються Цивільним кодексом України; земель-
ні, гірничі, лісові та водні відносини, відносини щодо використання 
й охорони рослинного і тваринного світу, територій та об’єктів при-
роднозаповідного фонду, атмосферного повітря; трудові відносини; 
фінансові відносини за участі суб’єктів господарювання, що виника-
ють у процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх 
рівнів (до цієї ж групи відносин належать і податкові відносини); 
адміністративні та інші відносини управління за участі суб’єктів 
господарювання, в яких орган державної влади або місцевого само-
врядування не є суб’єктом, наділеним господарською компетенцією, 
і безпосередньо не здійснює організаційно-господарських повнова-
жень щодо суб’єкта господарювання.

Найбільш дискусійним є питання розмежування сфери дії госпо-
дарського та цивільного права. З одного боку, Цивільний кодекс 
(ЦК) України містить положення про суб’єктів господарювання (під-
приємницькі товариства, фізичну особу – підприємця), про окремі 
види договорів у сфері господарювання тощо. Разом із тим загальні 
засади цивільного законодавства (так, як вони викладені в ст. 3 ЦК 
України) спрямовані на задоволення потреб суто цивільного (побу-
тового) обороту, відповідно на забезпечення реалізації виключно 
приватних інтересів його учасників. Цивільне право не переслідує 
мету реалізації публічних інтересів, сформованих на ґрунті найваж-
ливіших загальносуспільних потреб (у забезпеченні економічної 
безпеки, ефективного використання природних ресурсів, підтримці 
та захисті економічної конкуренції, відтворенні основних засобів ви-
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робництва, інноватизації виробництва тощо). Між тим метою регу-
лювального впливу господарського права є утвердження та підтри-
мання суспільного господарського порядку, необхідного для забезпе-
чення ефективного функціонування господарського обороту та 
соціальної спрямованості суспільного виробництва. 

Для узгодження всього комплексу інтересів, що виникають у сфе-
рі господарювання, та забезпечення їх гармонійної реалізації госпо-
дарським правом використовується метод рівного підпорядкування 
суб’єктів господарського права суспільному господарському порядку, 
який вимагає від усіх суб’єктів господарського права тісної взаємодії 
і взаємовідповідальності. Означений господарськоправовий метод 
являє собою сукупність прийомів та заходів впливу норм господар-
ського права на господарські відносини для найбільш оптимального 
їх упорядкування. У числі таких прийомів слід відзначити: 1) забез-
печення свободи прийняття автономних рішень суб’єктами господар-
ських відносин у межах, дозволених законом (без такої свободи 
унеможливлюється реалізація приватних інтересів учасників госпо-
дарського обороту); 2) встановлення владних приписів щодо 
обов’язкової легалізації господарської діяльності (державна реєстра-
ція, ліцензування, патентування) та дотримання правових режимів її 
здійснення, а також позитивних зобов’язань (за допомогою імпера-
тивних норм), заборон і обмежень (щодо здійснення окремих видів 
господарської діяльності господарюючими суб’єктами, що належать 
до приватного сектору економіки; щодо незаконного втручання орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування в господарську 
діяльність суб’єктів господарювання тощо); 3) надання рекомендацій 
(за допомогою диспозитивних норм) тощо.

2.  Поняття, ознаки та види господарських 
відносин. Учасники відносин у сфері 
господарювання

Предметом господарсько-правового регулювання є відносини, що 
виникають у сфері господарювання (господарські відносини) та на 
які спрямовано регулювальний вплив господарського права. 

Ознаки господарських відносин зводяться до таких:
1. Ці відносини виникають у зв’язку з організацією та безпосе-

реднім здійсненням господарської діяльності. Господарська діяльність 
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(як і будь-яка інша діяльність) вимагає організації та керівництва. 
Процес організації господарської діяльності охоплює: а) формуван-
ня господарської інфраструктури та встановлення організаційних 
зв’язків у її межах; б) формування майнової основи господарюван-
ня елементів господарської інфраструктури; в) управління госпо-
дарською діяльністю, що здійснюється у двох формах – внутрішнє 
управління (здійснюється органами управління, що належать до ор-
ганізаційної структури самої господарської організації) та зовнішнє 
управління (здійснюється суб’єктами організаційно-господарських 
повноважень).

2. У господарських відносинах реалізуються як приватні, так 
і публічні інтереси. Сучасна система економічних потреб, на ґрунті 
яких формуються економічні інтереси у сфері господарювання, у най-
більш узагальненому вигляді складається із: 1) структуротвірних потреб 
в економічній безпеці, безперервності суспільного відтворення та ви-
робництва товарної маси, у залученні інвестицій до найбільш важливих 
сфер суспільного виробництва, формуванні дохідної частини бюджетів, 
підтримці конкурентного середовища, забезпеченні продовольчої та 
ресурсної безпеки, екологічної та вітальної безпеки реструктуризації 
та інноватизації виробництва тощо; 2) потреб активних суб’єктів еко-
номічної діяльності у здобутті економічних вигод у формі підприєм-
ницького прибутку, у власному довгостроковому конкурентному роз-
витку та залученні для цього різноманітних виробничих ресурсів; 
3) потреб пасивних суб’єктів економічної діяльності, які прагнуть 
отримати винагороду від економічної активності інших (ідеться про 
інвесторів, інвестиційна діяльність яких не носить ознаки господар-
ської); 4) платоспроможних потреб споживачів в якісних та безпечних 
результатах господарської діяльності (споживчі потреби). 

3. Суб’єктний склад. Відповідно до ст. 2 ГК України учасника-
ми відносин у сфері господарювання є суб’єкти господарювання, 
споживачі, органи державної влади та органи місцевого самовряду-
вання, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, 
громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів 
господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські 
повноваження на основі відносин власності. 

Незважаючи на те, що ст. 2 ГК України називає споживачів як 
учасників відносин у сфері господарювання, ст. 3 ГК України не ви-
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значає, учасниками яких саме відносин вони є. Більше того, в ч. 3 
ст. 175 ГК України безпосередньо зазначено, що зобов’язання майно-
вого характеру, що виникають між суб’єктами господарювання та 
негосподарюючими суб’єктами – громадянами, не є господарськими 
і регулюються іншими актами законодавства. 

Стаття 3 ГК України диференціює сферу господарських відносин 
на господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутріш-
ньогосподарські відносини.

Господарсько-виробничими ГК України визначає майнові та «інші» 
відносини, що виникають між суб’єктами господарювання при без-
посередньому здійсненні господарської діяльності. Більшість майно-
вих господарсько-виробничих відносин набувають договірної форми. 
«Інші відносини», на яких акцентується увага у ч. 5 ст. 3 ГК України, – 
це відносини, де домінуючим є «організаційний компонент», однак 
відсутній «управлінський компонент» (тобто жодний з учасників 
таких відносин не наділений організаційно-господарськими повно-
важеннями щодо іншого). Означені відносини виникають між 
суб’єктами господарювання з приводу організації господарської ді-
яльності (встановлення організаційних зв’язків між елементами 
господарської інфраструктури тощо).

Організаційно-господарськими ГК України називає відносини, що 
складаються між суб’єктами господарювання та суб’єктами органі-
заційно-господарських повноважень у процесі управління господар-
ською діяльністю (основний акцент припадає на «управлінський 
компонент»).

Однією стороною організаційно-господарських відносин 
є суб’єкти господарювання, іншою – суб’єкти організаційно-госпо-
дарських повноважень, зокрема: а) органи державної влади; б) орга-
ни місцевого самоврядування; в) громадяни, громадські об’єднання 
та організації, їх органи, інші недержавні структури, які є засновни-
ками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організацій-
но-господарські повноваження на основі відносин власності; 
г) об’єднання підприємств різних видів, які поєднують у собі ознаки 
суб’єктів господарювання та суб’єктів організаційно-господарських 
повноважень.

Відповідно до ч. 7 ст. 3 ГК України до внутрішньогосподарських 
віднесено відносини, що складаються між структурними підрозділами 
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суб’єкта господарювання, та відносини суб’єкта господарювання 
з його структурними підрозділами. За функціями, що виконують 
структурні підрозділи суб’єктів господарювання, виокремлюють ви-
робничі підрозділи (цехи, відділення, бригади, лабораторії тощо) та 
функціональні підрозділи апарату управління (управління, бюро, 
служби тощо). Підприємство має право створювати філії, представ-
ництва, відділення та інші відокремлені підрозділи.

3.  Основні принципи правового регулювання 
господарських відносин та їх значення під час 
здійснення господарсько-правового впливу

Цілісність будь-якого галузевого механізму правового регулюван-
ня суспільних відносин визначається передусім єдиними цілями, на 
досягнення яких спрямовані всі галузеві правові засоби, якими ре-
презентований цей механізм. Цільова спрямованість господарського 
права на створення сприятливих умов реалізації різноманітних інте-
ресів, що виникають у сфері господарювання, забезпечується завдяки 
принципам правового регулювання господарських відносин. 

Згідно зі ст. 6 ГК України основними (загальними) принципами 
господарювання є: 1) забезпечення економічної багатоманітності та 
рівний захист державою всіх суб’єктів господарювання; 2) свобода 
підприємницької діяльності у межах, визначених законом; 3) вільний 
рух капіталів, товарів і послуг на території України; 4) обмеження 
державного регулювання економічних процесів у зв’язку з необхід-
ністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовіс-
ної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, 
захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави (даний 
принцип викладено не досить коректно – соціальну спрямованість 
економіки можна забезпечити тільки за допомогою оптимізації дер-
жавного регулювання, а не шляхом його обмеження); 5) захист на-
ціонального товаровиробника; 6) заборона незаконного втручання 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх 
посадових осіб у господарські відносини. 

Звісно, що закріплений у ст. 6 ГК України перелік загальних 
принципів господарювання не є повним, у ньому не знайшли закріп-
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лення всі правові принципи, на яких має ґрунтуватися правове регу-
лювання господарської, зокрема підприємницької, діяльності. Аналіз 
чинного господарського законодавства дає підстави стверджувати, 
що, окрім названих у ст. 6 ГК України принципів, основними прин-
ципами (засадами) правового регулювання господарської діяльності 
є: свобода господарського договору у межах, у визначених законом; 
збалансування приватних і публічних інтересів у сфері господарю-
вання (принцип пропорційності); забезпечення раціонального вико-
ристання природних ресурсів у сфері господарювання; пріоритетність 
збереження здоров’я людини та охорони тваринного світу, навколиш-
нього середовища щодо економічного ефекту, захист національного 
товаровиробника, захист слабкої сторони господарського договору; 
принцип відповідальності суб’єктів господарювання тощо. 

Названі принципи господарсько-правового регулювання пов’язують 
зміст господарського права з економічними чинниками функціонуван-
ня ринкового механізму: а) на ґрунті внутрішнього чинника (яким 
є економічні закони) формуються економіко-правові принципи; б) на 
ґрунті зовнішнього чинника (яким є державне регулювання економі-
кою) формуються основні засади правової політики у сфері господар-
ської діяльності. Відповідно під час правового впорядкування госпо-
дарських відносин, з одного боку, мають бути враховані об’єктивні 
економічні закони, з іншого – націлені на попередження негативних 
виявів механізму ринкового саморегулювання. 

Принципи господарсько-правового регулювання не тільки визна-
чають вектор такого регулювання, а й використовуються під час за-
повнення наявних прогалин у правовому регулюванні, зокрема через 
застосування аналогії права.

4.  Система господарського законодавства 
України. Напрями модернізації 
господарського законодавства

Система господарського законодавства є системою нормативно-
правових актів, норми яких у цілому (або їх окремі норми) спрямо-
вано на впорядкування господарського обороту. 
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Нормативно-правові акти, що регулюють (упорядковують) госпо-
дарський оборот, можуть бути розподілені як за формальною ознакою 
(юридичною силою нормативного акта), так і за змістовою ознакою 
(зміст відносин, які вони регулюють).

За формальною ознакою до числа нормативних актів, що входять 
до галузі господарського законодавства, належать Конституція Укра-
їни, міжнародні договори (угоди) за участю України, ГК України, 
закони України, підзаконні акти (постанови Верховної Ради (ВР) Укра-
їни, декрети, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни (КМУ), укази та розпорядження Президента України, нормативні 
акти міністерств, державних комітетів, комісій та інших центральних 
органів виконавчої влади (правила, накази, інструкції тощо), акти 
територіальної (локальної) дії місцевих рад та держадміністрацій 
з господарських питань).

Увесь масив господарського законодавства за змістовою ознакою 
можна розподілити на низку блоків:

1. Нормативно-правові акти, що визначають загальні засади 
функціонування господарського обороту, – норми Конституції Укра-
їни, що утворюють конституційні основи правового господарського 
порядку, ГК України, Закон України (ЗУ) «Про захист економічної 
конкуренції» від 11 січня 2001 р., ЗУ «Про захист прав споживачів» 
від 12 травня 1991 р. (у ред. ЗУ від 1 грудня 2005 р.), ЗУ «Про захист 
національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 
22 грудня 1998 р., ЗУ «Про захист національного товаровиробника 
від субсидованого імпорту» від 22 грудня 1998 р. та ін.

Нормативно-правові акти, що регламентують порядок легалізації 
діяльності суб’єктів господарської діяльності, – ЗУ «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громад-
ських формувань» від 15 травня 2003 р. (у ред. ЗУ від 26 листопада 
2015 р.), ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 
2 березня 2015 р. та ін.

Нормативно-правові акти, що визначають обсяг та зміст компе-
тенції владних структур та окреслюють коло їх організаційно-госпо-
дарських повноважень у процесі управління господарською діяльніс-
тю, – ЗУ «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р., ЗУ 
«Про Антимонопольний комітет України» від 26 жовтня 1993 р., 
Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі Укра-



11

їни, затверджене постановою КМУ від 20 серпня 2014 р., Положення 
про Державну інспекцію України з контролю за цінами, затверджене 
Указом Президента України від 30 березня 2012 р., тощо.

Нормативно-правові акти, що регламентують правовий статус 
суб’єктів господарської діяльності, – ЗУ «Про господарські товари-
ства» від 19 вересня 1991 р., ЗУ «Про акціонерні товариства» від 
17 вересня 2008 р., ЗУ «Про кооперацію» від 10 липня 2003 р., ЗУ 
«Про товарну біржу» від 10 грудня 1991 р., ЗУ «Про холдингові ком-
панії в Україні» від 15 березня 2006 г. та ін. 

Нормативно-правові акти, що визначають правові та організацій-
ні засади якості продукції, що виробляється суб’єктами господарю-
вання, та технічні параметри виробництва, – ЗУ «Про стандартиза-
цію» від 5 червня 2014 р., ЗУ «Про підтвердження відповідності» від 
17 травня 2001 р., ЗУ «Про стандарти, технічні регламенти та про-
цедури оцінки відповідності» від 1 грудня 2005 р., ЗУ «Про загальну 
безпечність нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 р. та ін.

Нормативно-правові акти, що спрямовані на впорядкування гос-
подарсько-виробничих відносин у межах функціонування окремих 
виробничих ринків та інституціоналізацію засобів державного регу-
лювання відносин, що виникають у межах цих ринків, – ЗУ «Про 
державне регулювання виробництва і реалізації цукру» від 17 червня 
1999 р., «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів» від 19 грудня 1995 р., «Про молоко та молочні продукти» 
від 24 червня 2004 р., «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 4 лип-
ня 2002 р. та ін. 

Нормативно-правові акти, що регламентують порядок здійснення 
окремих різновидів господарської діяльності, – ЗУ «Про зовнішньо-
економічну діяльність» від 16 квітня 1991 р., ЗУ «Про інвестиційну 
діяльність» від 18 вересня 1991 р., ЗУ «Про страхування» від 7 берез-
ня 1996 р., ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 р., ЗУ «Про іннова-
ційну діяльність» від 4 липня 2002 р. та ін. 

Нормативно-правові акти, що регламентують порядок укладення 
та виконання окремих господарських договорів, – ЗУ «Про концесії» 
від 16 липня 1999 р., ЗУ «Про угоди про розподіл продукції» від 
14 вересня 1999 р., ЗУ «Про фінансовий лізинг» від 16 грудня 1997 р. 


