ПРАВОЗНАВСТВО

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ГОСПОДАРСЬКОГО
ПРАВОТВОРЕННЯ
УДК 346.545/546 (043.2)
Анцут Е.І.
Національний авіаційний університет, Київ
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «СУБ`ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ»
ЗА ГОСПОДАРСЬКИМ КОДЕКСОМ І КОНКУРЕНТНИМ
ЗАКОНОДАВСТВОМ
Конкурентне законодавство розглядають у розрізі двох концепцій: як
підгалузь (інститут) господарського права та як самостійна галузь законодавства.
Однак безспірним є комплексний характер конкурентного законодавства, що
обумовлює і комплексний характер його джерел. Центральне місце в системі
джерел конкурентного законодавства займають Господарський кодекс України
(далі - ГКУ) та Закон України «Про захист економічної конкуренції», які
встановлюють основні засади функціонування економічної конкуренції в Україні.
З огляду на зміст вказаних актів актуальним питанням є відмінне тлумачення
за ГКУ та Законом України «Про захист економічної конкуренції» центрального
поняття конкурентного права – «суб’єкт господарювання».
Відповідно до ст. 55 ГКУ суб'єктами господарювання визнаються учасники
господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи
господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають
відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах
цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
Суб'єктами
господарювання є: господарські організації - юридичні особи, створені відповідно
до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства,
створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які
здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом
порядку; громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють
господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
Відповідно до абз. 11 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» суб'єкт господарювання – це юридична особа незалежно від
організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює
діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську
діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи
фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них
здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи
адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з
виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності.
Отже, поняття «суб'єкт господарювання» за конкурентним законодавством є
ширшим за вказане поняття відповідно до ГКУ. Відповідно до Закону України
«Про захист економічної конкуренції» суб'єктами господарювання в
конкурентному праві також виступають групи суб'єктів господарювання, пов’язані
відносинами контролю; органи державної влади, місцевого самоврядування тощо
при реалізації господарської компетенції.
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