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Мета: дослідити проблематику сутності поняття та особливостей господарських
правовідносин у контексті сучасних доктринальних дискусій щодо розвитку та модернізації
господарсько-правової науки в Україні. Методи дослідження: методологічну основу дослідження
склали загальнонаукові методи (аналізу та синтезу), спеціально юридичні методи, методи
порівняльно-правового та доктринального пізнання господарського законодавства, за допомогою
яких досліджено різні доктринальні позиції щодо розуміння господарських правовідносин, зокрема, їх
сутності та особливостей. Результати: визначена потреба необхідності вдосконалення правового
забезпечення належного функціонування господарських правовідносин в Україні з урахуванням їх
особливостей та сучасних тенденцій європейської системи правового регулювання господарської
діяльності в межах науки господарського права. Обговорення: активізація наукового вивчення та
дослідження сутності господарських правовідносин із виробленням єдиного підходу та розуміння
визначення їх теоретичних засад, що сприятиме вдосконаленню та модернізації чинного
господарського законодавства України.
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Постановка проблеми та її актуальність.
Проблеми сучасних умов розвитку та функціонування господарських правовідносин та господарського законодавства, шляхи їх вирішення та
модернізації чітко визначені в Концепції модернізації господарського законодавства України,
яка була попередньо схвалена на розширеному
засіданні Координаційного бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права НАПрН України [10, с. 18, 19]. Проте, в науковому середовищі точиться дискусія щодо необхідності перегляду змісту господарських правовідносин, їх
визначення та структури, особливостей функці-

онування та реалізації, суб’єктного складу та
законодавчого закріплення прав учасників господарських правовідносин відповідно до сучасних тенденцій розвитку правового регулювання
господарської діяльності як в Україні, так і в
світі.
Наразі розвиток господарських правовідносин в Україні «переконливо свідчить про недосконалість та малоефективність вітчизняного законодавства з питань їх правового регулювання» [8, с. 284]. Тому подальше дослідження господарських правовідносин у межах науки господарського права з метою «проведення подальшої систематизації законодавства, яке регу-
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лює виділену сферу суспільних відносин» [8,
с. 284], та відмежування їх від інших видів суспільних відносин є актуальним у контексті наукових дискусій, зокрема, щодо дуалістичної моделі законодавчого регулювання цивільних та
господарських правовідносин, бачення господарського права, його кодифікації та модернізації.
Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Сутність та проблеми господарських правовідносин в Україні досліджували такі вітчизняні
науковці як О.А. Беляневич, С.М. Бервено,
Г.В. Березан, А.Г. Бобрикова, М.І. Брагінський,
О.М. Вінник, О.П. Віхров, Б.В. Дерев’янко,
Г.Л. Знаменський, І.М. Кравець, В.К. Мамутов,
В.В. Поєдинок, С.О. Теньков, М.Л. Шелухін,
В.С. Щербина та інші. Але, резюмуючи їх праці
та дослідження, можна дійти висновку про відсутність єдиної точки зору, різні бачення господарського права як галузі права та предмету його регулювання – господарських відносин, що
обумовлено до того ж неоднозначним їх розумінням у теорії права та галузевих юридичних
науках, тому потребує подальшого дослідження
з урахуванням сучасних тенденцій трансформації суспільних відносин.
Метою статті є дослідження та аналіз проблематики сутності господарських правовідносин в Україні на сучасному етапі їх функціонування у межах науки господарського права, а
саме: надання визначення їх поняття; визначення ознак, змісту та особливостей; визначення
кола суб’єктів господарських правовідносин та
їх господарської компетенції, що є важливим
для подальшого наукового опрацювання специфіки таких правовідносин і відповідного їх регулювання та реалізації в контексті норм саме
господарського права.
Виклад основного матеріалу. «Врегулювання суспільних відносин нормами права –
суть правового регулювання» [13, с. 61] будьякої правової держави. Теорія держави і права
визначає правовідносини «як урегульовані нормами права суспільні відносини між суб’єктами
права,
які
мають
взаємні
права
і
обов’язки» [2, с. 33]. В теорії права на сьогодні
існує велика кількість правовідносин, які формуються у різних сферах суспільної життєді180

яльності. Надзвичайно складною, на думку багатьох вчених, «є сфера, в якій формуються господарські правовідносини з усіх питань господарської життєдіяльності: договірних зобов’язань щодо поставки продукції, надання послуг» [2, с. 33],
виконання
робіт
тощо.
Г.Л. Знаменський вважає, що «господарські
правовідносини – це особливий вид суспільних
відносин, що виникають у результаті впливу
норм права на фактичні, реальні відносини в суспільстві і становлять проміжну ланку між нормою права та фактичними суспільними відносинами» [9, с. 31]. Разом із тим, В.С. Щербина
вважає, що «господарські правовідносини – це
відносини між господарюючими суб’єктами
(підприємствами, підприємцями) та органами
управління, які утворюються у процесі організації і безпосередньої господарської діяльності»
[14, c. 28].
Більш ширше визначення господарських
правовідносин пропонує професор О.М. Вінник.
На думку О.М. Вінник, під господарськими
правовідносинами слід розуміти «врегульовані
нормами господарського права суспільні відносини, котрі виникають у сфері господарювання
щодо безпосереднього здійснення господарської
діяльності та/або організації/керівництва такою
діяльністю,
характеризуються
особливим
суб’єктним складом, а також поєднанням організаційних та майнових елементів» [3, c. 9].
Звідси, слід зауважити, що особливістю господарських правовідносин є те, що вони характеризуються поєднанням організаційних та майнових складових господарської життєдіяльності,
які й «становлять предмет господарського права, що є підставою вважати самостійною господарську галузь права та господарське законодавство» [2, c. 34].
Господарсько-правова концепція визначає
господарські правовідносини як «відносини між
господарюючими суб’єктами і ними та органами державного регулювання економіки, і які
утворюються у процесі організації та безпосереднього провадження господарської діяльності» [12, c. 29], та мають відповідне нормативно-правове регулювання.
Нормативно-правове визначення господарських правовідносин закріплено у статті 1 Госпо-
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дарського кодексу України: «господарськими
визнаються відносини, що виникають у процесі
організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також
між цими суб’єктами та іншими учасниками
відносин у сфері господарювання» [5]. І йдеться
тут саме про те, що господарські правовідносини становлять предмет правового регулювання
цього Кодексу, як визначено у самій назві
статті, що підтверджує тезу на користь самостійності господарського законодавства та господарського права. Разом із тим, господарські
правовідносини визначаються «значним ступенем правового регулювання: на рівні не тільки
актів законодавства, а й у їх поєднанні з локальним регулюванням, що зумовлено суспільним
значенням сфери господарювання, складністю
господарських
та
пов’язаних
із
ними
зв’язків» [12, c. 31].
Наступною особливістю господарських правовідносин є те, що вони характеризуються
спеціальними ознаками, зокрема, господарські
правовідносини можуть виникати у сфері господарювання на різних рівнях: державному,
регіональному та локальному; регламентуються
вони господарсько-правовими нормами: законодавчими та договірними; їх учасники наділяються спеціальною господарською компетенцією.
Важливим у ознаковій характеристиці господарських правовідносин є визначення основного
їх призначення у механізмі господарськоправового регулювання, яке полягає у конкретизації вимог правових норм у частині взаєморозташування суб’єктів і наділенні їх правами
та обов’язками. Тобто, господарські правовідносини є таким видом суспільних відносин, у яких, на думку ряду вчених, «зв’язок між
суб’єктами (учасниками) господарювання складається з їх прав та обов’язків» [6, c. 46], і які
спрямовані на задоволення як приватних, так і
суспільних (публічних) інтересів. Реалізуються
ці права в конкретній господарській діяльності,
але мають складний та багатоланковий характер. Тому Г.Л. Знаменський виділяє ще такі
особливі «риси господарських правовідносин,
як їх складність, багатоланковість та довготривалість» [9, c. 72].

Ряд учених (Г.В. Смолин, О.А. Туркот,
Л.В. Хомко та інші) серед особливих елементів
господарських
правовідносин
визначають
насамперед «наявність обов’язкового учасника
цих відносин, яким має бути суб’єкт господарювання» [12, c. 30]. Суб’єктом господарювання
відповідно до ч. 1 ст. 2 Господарського кодексу
України є «споживачі, органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, наділені
господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які є засновниками
суб’єктів
господарювання
чи
здійснюють
щодо
них
організаційногосподарські повноваження на основі відносин
власності» [5]. Проте, визначений статтею другою ГКУ перелік учасників, які беруть участь у
господарських правовідносинах, не можна
назвати вичерпним, оскільки інші статті того ж
Кодексу як учасників господарських правовідносин називають, зокрема, територіальні
громади (ст.ст. 23, 24 ГКУ), іноземців та осіб
без громадянства, які можуть виступати засновниками суб’єктів господарювання, наприклад,
засновниками
виробничого
кооперативу
відповідно до ст. 97 ГКУ [5] чи господарських
товариств відповідно до ст. 3 Закону України
«Про господарські товариства» [11]. Визначаючи більш повно перелік учасників, які беруть
участь у господарських правовідносинах, доречно зауважити думку Г.В. Березан, яка зазначає, що «учасниками господарських правовідносин є: суб’єкти господарювання; територіальні громади; органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією; громадські та інші
організації, громадяни, іноземці, особи без громадянства, які виступають засновниками або
учасниками суб’єктів господарювання чи
здійснюють
щодо
них
організаційногосподарські повноваження на основі правовідносин власності; відокремлені структурні
підрозділи суб’єктів господарювання; інші
суб’єкти, які здійснюють та/або організовують
господарську діяльність і виступають у господарському обороті від власного імені» [2, c. 3637].
Водночас, О.М. Вінник у своїх дослідженнях
«доходить висновку, що не всі категорії осіб,

Юридичний вісник 4 (61) 2021

181

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
перелічені в ст. 2 ГК України, є суб’єктами господарських правовідносин», вона зазначає, що
«такими суб’єктами є лише ті учасники правовідносин у сфері господарювання, яким притаманна сукупність необхідних для цього ознак,
а саме: безпосереднє ведення господарської
діяльності або керівництво нею; створення у
встановленому законом порядку; наявність господарської правосуб’єктності; наявність майна,
необхідного для ведення господарської діяльності чи керівництва нею» [4, c. 49]. Якщо говорити про майно суб’єктів господарювання, то
воно виступає об’єктом господарських правовідносин та обумовлює в свою чергу їх специфіку. Майном у сфері господарювання
відповідно до ст. 139 ГКУ «визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у
діяльності суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна» [5].
Особливим елементом господарських правовідносин виступає їх зміст. Змістом господарських правовідносин є права та обов’язки їх
учасників. Загальна характеристика таких прав
та обов’язків відповідає характеристиці загально-цивільних прав та обов’язків. Особливістю у
даному разі є те, що ці права та обов’язки виникають під час заняття господарською діяльністю. У зв’язку з цим вони пов’язуються з певною метою – досягнення соціальних та економічних результатів, отримання прибутку. Ряд
авторів
(О.Б. Андрєєва,
О.П. Гетманець,
Ю.М. Жорнокуй, Ю.М. Кириченко та інші) зазначають, що саме «у випадку господарських
правовідносин змістом є суб’єктивні права та
обов’язки суб’єктів господарювання й суб’єктів
організаційно-господарських повноважень та
інших учасників господарського життя, визначені нормативно-правовими актами й іншими
документами, а також реальні дії зазначених
осіб щодо реалізації цих прав та обов’язків,
спрямовані на безпосереднє здійснення господарської діяльності» [7, с. 52].
Таким чином, «господарські правовідносини
є досить цілісними за своєю юридичною та еко182

номічною природою» [7, c. 53], хоча і мають
свої видові особливості, обумовлені значною
кількістю учасників, характером та сферами виникнення, дією та нормативно-правовим регулюванням.
Висновки. Отже, господарські правовідносини на сучасному етапі їх функціонування та
розвитку є досить динамічним явищем. Вони
виникають, змінюються та припиняються за
різних обставин у процесі організації та
здійснення господарської діяльності між
суб’єктами господарювання, а також між цими
суб’єктами й іншими учасниками відносин у
сфері господарювання, як передбачено діючим
Господарським кодексом України. Однак, як
було вище зазначено, серед науковцівгосподарників не існує наразі єдиної думки щодо їх визначення та змісту, складу учасників та
їх повноважень.
У господарсько-правових відносинах відображаються не тільки матеріальні інтереси їх
учасників, а й загальний економічний суспільний інтерес. Вони характеризуються поєднанням державного, суспільного, приватного інтересів для державного регулювання. Тому на
сьогодні в Україні вкрай важливо створити максимально комфортні умови для реалізації господарських правовідносин з урахуванням стандартів сучасної європейської системи правового
регулювання господарської діяльності. Для вдосконалення правового забезпечення належного
функціонування господарських правовідносин в
Україні важливою є активізація наукового вивчення та дослідження з прийняттям єдиного
підходу та розуміння визначення теоретичних
засад господарських правовідносин та відповідного їх закріплення в господарсько-правових
нормативних актах, що сприятиме вдосконаленню чинного законодавства та практики його
реалізації.
Врахування особливостей та специфіки господарських правовідносин, яка дозволяє, безперечно, відмежовувати їх від інших видів суспільних правовідносин, має забезпечити необхідність не тільки існування та модернізації діючої
господарсько-правової кодифікації, але і «узгодження модернізованого господарського (економічного) законодавства із основними засада-

Юридичний вісник 4 (61) 2021

Поліщук І. В., Сирота А. О.
ми цивільного законодавства, імплементацію
прогресивного зарубіжного досвіду законодавчого регулювання економічних відносин та адаптацію господарського (економічного) законодавства України до права Європейського Союзу» [1, c. 4].
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PECULIARITIES OF ECONOMIC LEGAL RELATIONS
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Purpose: to explore the essence of the concept and features of economic relations in the context of
modern doctrinal discussions on the development and modernization of economic and legal science in
Ukraine. Research methods: the methodological basis of the study were general scientific methods (analysis
and synthesis), special legal methods, methods of comparative – legal and doctrinal knowledge of economic
law, which explored various doctrinal positions on understanding economic relations, in particular, their
essence and features, normative – legal regulation. Results: identified the need to improve the legal support
for the proper functioning of economic relations in Ukraine, taking into account their features and current
trends in the European system of legal regulation of economic activity within the science of economic law.
The need to further systematize the legislation governing the selected sphere of public relations, with their
separation from other types of public relations. This need is relevant in the context of scientific discussions,
in particular, on the dualistic model of legislative regulation of civil and commercial relations, the vision of
economic law, its codification and modernization. Discussion: intensification of scientific study and
research of the essence of economic relations with the development of a unified approach and understanding
of the definition of their theoretical foundations, which will contribute to the improvement and modernization
of current economic legislation in Ukraine.
Currently, the development of economic relations in Ukraine convincingly demonstrates the imperfection
and ineffectiveness of domestic legislation on their legal regulation. The need for further study and a clear
distinction from other types of social relations is relevant for resolving scientific discussions, as economic –
legal relations reflect not only the material interests of their participants, but also the general economic
public interest. Therefore, today in Ukraine it is extremely important to create the most comfortable
conditions for the implementation of economic relations, taking into account the standards of the modern
European system of legal regulation of economic activity.
Key words: economic legal relations; concepts of economic legal relations; features of economic legal
relations; subjects of economic legal relations; modernization of economic legislation.
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