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1. Поняття і підстави виникнення господарських зобов’язань. 

 

Категорія господарського зобов'язання своєму виникненню зобов'язана науці господарського права, 

яка розглядає господарські зобов'язання як одну з фундаментальних господарсько-правових категорій, 

що відображає зміст особливої правової форми господарських відносин.  

Згідно з ч.1 ст.173 ГК господарське зобов'язання - це зобов'язання, що виникає між суб'єктом 

господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, 

передбачених ГК, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'я-

заний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь 

іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), 

або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має 

право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. 

 З цього визначення випливають наступні ознаки господарського зобов'язання: 

а) особливий суб'єктний склад учасників господарського зобов'язання. Господарське зобов'язання 

виникає між суб'єктом господарювання й іншим учасником (учасниками) відносин у сфері 

господарювання. Суб'єкти господарського зобов'язання — зобов'язана сторона і управнена сторона 

— це не лише боржник і кредитор, які традиційно характерні для цивільно-правових (майново-

господарських — за ГК) зобов'язань, а й суб'єкти організаційно-господарських повноважень; 

б) особлива сфера суспільних відносин, в якій виникають господарські зобов'язання — сфера 

господарювання; 

в) особливі підстави виникнення господарських зобов'язань. Господарське зобов'язання виникає з 

підстав, передбачених ГК; 

г) особливий характер дій, що їх зобов'язаний вчинити (або утриматися від певних дій) один 

суб'єкт на користь іншого. Це дії господарського чи управлінсько-господарського характеру. 

Підстави виникнення господарських зобов'язань передбачені ст. 174 ГК України. Відповідно до 

цієї статті господарські зобов'язання виникають: 

- безпосередньо із закону чи іншого нормативно-правового акта, який регулює господарську 

діяльність; 

- з акта управління господарською діяльністю; 

- з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, які не 

передбачені законом, але не суперечать йому; 

- внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту чи суб'єктом господарювання, придбання чи збереження 

майна суб'єкта чи суб'єктом господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав; 

- у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності; 

- у результаті інших дій суб'єктів, а також внаслідок подій, з якими закон пов'язує настання 

правових наслідків у сфері господарювання. 

Умови припинення господарських зобов'язань 

Загальні умови припинення господарських зобов'язань викладені в ст. 202 ГК України. 

Згідно з цією статтею господарське зобов'язання припиняється у разі: 



- виконання, яке проведено належним чином; 

- зарахуванням зустрічної однорідної вимоги або страхового зобов'язання; 

- у разі поєднання управненої та зобов'язальної сторони в одній особі; 

- за згодою сторін; 

- через неможливість його виконання; 

- у випадках його розірвання чи визнання недійсним за рішенням 

суду; 

- в інших випадках, передбачених ГК або іншими законами. 

Відповідно до ст.208 ГК, якщо господарське зобов'язання визнано недійсним як таке, що 

вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то за наявності наміру 

в обох сторін - у разі виконання зобов'язання обома сторонами - в доход держави за рішенням суду 

стягується все одержане ними за зобов'язанням, а у разі виконання зобов'язання однією стороною з 

другої сторони стягується в доход держави все одержане нею, а також все належне з неї першій 

стороні на відшкодування одержаного. У разі наявності наміру лише у однієї із сторін усе 

одержане нею повинно бути повернено другій стороні, а одержане останньою або належне їй на 

відшкодування виконаного стягується за рішенням суду в доход держави. У разі визнання 

недійсним зобов'язання з інших підстав кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні все 

одержане за зобов'язанням, а за неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його 

вартість грошима, якщо інші наслідки недійсності зобов'язання не передбачені законом. 

2. Види господарських договорів, їх форма і зміст 

Господарські зобов'язання поділяються на: 

- майново-господарські зобов'язання; 

- організаційно-господарські зобов'язання; 

- соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання; 

- публічні зобов'язання суб'єктів господарювання. 

 

Майново-господарські зобов'язання (ст.175 ГК) 

Майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між 

учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких 

зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або 

утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони 

виконання її обов'язку. Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських 

відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених 

цим Кодексом. 

Суб'єктами майново-господарських зобов'язань можуть бути суб'єкти господарювання, 

зазначені у статті 55 цього Кодексу, негосподарюючі суб'єкти - юридичні особи, а також органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією. Якщо 

майново-господарське зобов'язання виникає між суб'єктами господарювання або між суб'єктами 

господарювання і негосподарюючими суб'єктами - юридичними особами, зобов'язаною та 

управненою сторонами зобов'язання є відповідно боржник і кредитор. 

Зобов'язання майнового характеру, що виникають між суб'єктами господарювання та 

негосподарюючими суб'єктами - громадянами, не є господарськими і регулюються іншими актами 

законодавства. 

Суб'єкти господарювання у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами, 

можуть добровільно брати на себе зобов'язання майнового характеру на користь інших учасників 

господарських відносин (благодійництво тощо). Такі зобов'язання не є підставою для вимог щодо 

їх обов'язкового виконання. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n380


Організаційно-господарські зобов'язання (ст.176 ГК) 

1. Організаційно-господарськими визнаються господарські зобов'язання, що виникають у 

процесі управління господарською діяльністю між суб'єктом господарювання та суб'єктом 

організаційно-господарських повноважень, в силу яких зобов'язана сторона повинна здійснити на 

користь другої сторони певну управлінсько-господарську (організаційну) дію або утриматися від 

певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її 

обов'язку. 

Організаційно-господарські зобов'язання можуть виникати: 

між суб'єктом господарювання та власником, який є засновником даного суб'єкта, або 

органом державної влади, органом місцевого самоврядування, наділеним господарською 

компетенцією щодо цього суб'єкта; 

між суб'єктами господарювання, які разом організовують об'єднання підприємств чи 

господарське товариство, та органами управління цих об'єднань чи товариств; 

між суб'єктами господарювання, у разі якщо один з них є щодо іншого дочірнім 

підприємством; 

в інших випадках, передбачених цим Кодексом, іншими законодавчими актами або 

установчими документами суб'єкта господарювання. 

Організаційно-господарські зобов'язання суб'єктів можуть виникати з договору та набувати 

форми договору. 

Суб'єкти господарювання мають право разом здійснювати господарську діяльність для 

досягнення спільної мети, без утворення єдиного суб'єкта господарювання, на умовах, визначених 

договором про спільну діяльність. У разі якщо учасники договору про спільну діяльність 

доручають керівництво спільною діяльністю одному з учасників, на нього може бути покладено 

обов'язок ведення спільних справ. Такий учасник здійснює організаційно-управлінські 

повноваження на підставі доручення, підписаного іншими учасниками. 

Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання (ст.177 ГК) 

Суб'єкти господарювання зобов'язані за рішенням місцевої ради за рахунок своїх коштів 

відповідно до закону створювати спеціальні робочі місця для осіб з обмеженою працездатністю та 

організовувати їх професійну підготовку. 

Суб'єкти господарювання відповідно до частини четвертої статті 175 цього Кодексу можуть, 

незалежно від статутної мети своєї діяльності, брати на себе зобов'язання про господарську 

допомогу у вирішенні питань соціального розвитку населених пунктів їх місцезнаходження, у 

будівництві й утриманні соціально-культурних об'єктів та об'єктів комунального господарства і 

побутового обслуговування, подавати іншу господарську допомогу з метою розв'язання місцевих 

проблем. Суб'єкти господарювання мають право брати участь у формуванні відповідних фондів 

місцевих рад, якщо інше не встановлено законом, та у виконанні робіт щодо комплексного 

економічного і соціального розвитку територій. 

Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання (ст.178 ГК) 

Суб'єкт господарювання, який відповідно до закону та своїх установчих документів 

зобов'язаний здійснювати виконання робіт, надання послуг або продаж товарів кожному, хто до 

нього звертається на законних підставах, не має права відмовити у виконанні робіт, наданні 

послуг, продажу товару за наявності у нього такої можливості або надавати перевагу одному 

споживачеві перед іншими, крім випадків, передбачених законодавством. 

Суб'єкт господарювання, який безпідставно ухиляється від виконання публічного 

зобов'язання, повинен відшкодувати другій стороні завдані цим збитки в порядку, визначеному 

законом. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1271


Кабінет Міністрів України може у визначених законом випадках видавати правила, 

обов'язкові для сторін публічного зобов'язання, в тому числі щодо встановлення або регулювання 

цін. Умови зобов'язання, що не відповідають цим правилам або встановленим цінам, є недійсними. 

 

3. Відповідальність за невиконання, неналежне виконання договірних зобов’язань 

 

Відповідно до ст.610 ЦК порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з 

порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). 

Залежно від юридичної підстави (тобто які юридичні норми порушені) розрізняються договірні та 

позадоговірні правопорушення. В свою чергу, договірні правопорушення поділяються на: 

- правопорушення на стадії виникнення зобов'язань: порушення порядку, змісту та строків 

укладання договорів (ст. 179, 180 ГК); процедури врегулювання розбіжностей, то виникають при їх 

укладанні (ст. 181 ГК); вчинення зобов'язання з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і 

суспільства (ст. 207 ГК); 

- порушення строків виконання договірних та інших господарських зобов'язань щодо поставки 

продукції та товарів (найпоширеніші в господарській практиці), перевезення вантажів, виконання робіт 

та ін. Прострочення виконання зобов'язання загалом тягне за собою обов'язок зобов'язаного суб'єкта 

відшкодувати завдані простроченням збитки (ст. 220, 221, 224 ГК) сплату боржником визначеної за-

коном чи договором неустойки, штрафу, пені (ст. 230, 231 ГК), застосування оперативно-господарських 

санкцій (ст. 236 ГК); 

- порушення господарських зобов'язань щодо якості поставленої продукції (товарів), виконаних 

робіт, наданих послуг (правові наслідки таких порушень встановлені, зокрема ст. 224, 231, 268 ГК); 

- порушення державної дисципліни цін, пов'язані з виконанням договорів. Закон України  «Про 

ціни і ціноутворення» встановлює, що у разі порушення підприємством ціни (при реалізації за 

договором продукції) надлишково одержана сума підлягає вилученню в доход відповідного бюджету; 

- порушення у сфері кредитних та розрахункових відносин, пов'язані з виконанням 

господарських договорів (як правило, це порушення виконання грошових зобов'язань, штрафні санкції 

за які встановлюються відповідно до ч. 6 ст. 231 ГК); 

- порушення господарських зобов'язань щодо перевезень вантажів: зобов'язань з планів 

перевезень (неподача перевізних засобів, непред'явлення вантажів до перевезення); простій 

транспортних засобів під навантаженням і розвантаженням понад встановлені терміни; втрата, нестача, 

пошкодження вантажу; прострочення доставки вантажу тощо. Відповідальність за ці правопорушення 

встановлена, крім ст. 313 і 314 ГК, також транспортами кодексами і статутами; 

Предметом господарсько-правової відповідальності є також позадоговірні правопорушення: 

- порушення законодавства про захист економічної конкуренції (антиконкурентні узгоджені дії; 

зловживання  монопольним (домінуючим) становищем; антиконкурентні дії органів влади, органів 

місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю), 

відповідальність за які встановлена нормами Глави 28 ГК, а також нормативно-правовими актами 

антимонопольно-конкурент-ного законодавства; 

- порушення прав власника як поєднаних, так і не поєднаних з позбавленням прав володіння тощо. 



Згідно ст.611 ЦК у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені 

договором або законом, зокрема: 

1) припинення зобов’язання внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання, якщо це 

встановлено договором або законом, або розірвання договору; 

2) зміна умов зобов’язання; 

3) сплата неустойки; 

4) відшкодування збитків та моральної шкоди. 

За загальним правилом (ч.1 ст.219 ГК) за невиконання або неналежне виконання господарських 

зобов'язань чи порушення правил здійснення господарської діяльності правопорушник відповідає 

належним йому на праві власності або закріпленим за ним на праві господарського відання чи 

оперативного управління майном, якщо інше не передбачено ГК та іншими законами. Засновники 

суб'єкта господарювання не відповідають за зобов'язаннями цього суб'єкта, крім випадків, 

передбачених законом або установчими документами про створення даного суб'єкта.  

4. Поняття і ознаки торгівельної діяльності. 

Торговельна діяльність – це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян 

по здійсненню купівля і продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку. 

Відповідно до п.1 ст.263 ГК України господарсько-торгівельною діяльністю є діяльність, 

що здійснюється суб’єктами господарювання у сфері тооргового обігу, спрямована на реалізацію 

продукціх виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також 

допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповдіних послуг. 

До торговельної діяльності відноситься: роздрібна та оптова торгівля,  діяльність у 

торгово-виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові засоби та з 

використанням кредитних карток., інші види діяльності, які безпосередньо не відносяться до 

здійснення операцій по передачі права власності на товар, але які регулюються нормами торгового 

права відносяться операцію по транспортуванню, зберіганню, рекламі товару, захисту прав 

споживачів та деякі інші операції, які обслуговують торгівлю.  

Торгівельна діяльність регулює два види суспільних відносин:  

1) відносини по безпосередньому здійсненню угод купівлі-продажу товару;  

2)відносини, які обслуговують здійснення угод купівлі-продажу та захисту прав 

споживачів.  

Враховуючи те, що торговельна діяльність є різновидом підприємницької діяльності і 

відноситься до сфери надання послуг, то вона має основні ознаки цієї діяльності:  

Ініціативність – підприємець вишукує можливості максимального використання обмежених 

ресурсів та їх ефективного використання на практиці.  

Самостійність – підприємець сам вирішує яким товаром здійснювати торгівлю, в яких об’ємах та 

організаційно-правових формах і сам несе відповідальність за результати своєї діяльності. 

Торговельна діяльність здійснюється на власний ризик.  

Систематичність –  здійснення продажу вироблених або придбаних товарів більше ніж чотири 

рази на протязі календарного року ( виключення: продукція тваринництва та рослинництва, 



вироблена на особистій присадибній ділянці; особи, які придбали патент на промисел; особи, в 

діях яких є ознаки адміністративного правопорушення або злочину; при продажу автотранспорту).  

Торговельна діяльність може здійснюватися тільки фізичними та юридичними особами, 

які зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.  

Торгівля в найширшому значенні має на увазі весь оборот з товарами, тобто всю ту 

діяльність, яка має своїм призначенням усунення роз'єднування в просторі і в часі між виробником 

і споживачем. Торгівлю в цьому найширшому значенні слова регулює не тільки спеціальне 

торгове право, але і право, що нормує весь оборот з майновими благами, куди входить і значна 

частина цивільного права. 

Тогівля з метою отримання прибутку є одним з видів підприємницької діяльності і 

відноситься до сфери надання послуг. 

Ознаки торгової діяльності:   

по-перше, така діяльність повинна здійснюватися самостійно і систематично; 

по-друге, така діяльність повинна бути направлена на отримання прибутку;  

 по-третє, така діяльність пов'язана з купівлею-продажем товарів і наданням послуг 

покупцям. 

Торговельна діяльність регулюється Господарським і Цивільним кодексами України, 

Законами України "Про захист прав споживачів",«Про ліцензування видів господарської 

діяльності», Податковим кодексом України та іншими актами законодавства, а також Порядком 

провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення 

затвердженим постановою КМУ від 15 червня 2006 р. N 833. 

Господарюючі суб'єкти здійснюють торгівельну діяльність після їх державної реєстрації як 

суб'єктів підприємницької діяльності (ст.58 ГК, Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»), а у випадках, передбачених 

законодавчими актами, за наявності у них ліцензії на торгівлю окремими видами товарів (закон 

України «Про ліцензування видів господарської діяльності». 

Відповідно до ст.263 ГК України господарсько-торговельна діяльність може здійснюватись 

суб’єктами господарювання в таких формах:  

а) матеріально-технічне постачання і збут;  

б) енергопостачання;   

в) заготівля;  

в) оптова торгівля;  

г) роздрібна торгівля і громадське харчування;  

д) продаж і передача в оренду засобів виробництва;  

ж) комерційне посередництво у здійсненні торговельної діяльності та інша допоміжна діяльність 

по забезпеченню реалізації товарів (послуг) у сфері обігу.  
 

Залежно від ринку (внутрішнього чи зовнішнього), в межах якого здійснюється товарний обіг, 

господарсько-торговельна діяльність виступає як внутрішня торгівля або зовнішня торгівля.  

Господарсько-торговельна діяльність опосередковується господарськими договорами поставки, 



контрактації сільськогосподарської продукції, енергопостачання, купівлі-продажу, оренди, міни 

(бартеру), лізингу та іншими договорами. 

Зміст і порядок здійснення зазначених форм господарсько-торговельної діяльності 

встановлюється Главою 30 ГК України.   

Торговельна діяльність може здійснюватися у сферах: роздрібної торгівлі; оптової 

торгівлі; торговельно-виробничій (громадське харчування) діяльності. 

Роздрібна торгівля - сфера діяльності по продажі товарів, надання послуг на підставі усного або 

письмового цивільно-правового договору безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного 

некомерційного використання. 

Оптова торгівля - сфера підприємницької діяльності по придбанню та відповідному 

перетворенню товарів для наступної їхньої реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим 

суб'єктам підприємницької діяльності. 

Дрібнороздрібна - торгова мережа - частина роздрібної торгової мережі, що складається з наметів, 

кіосків, пунктів пересувної торгівлі, автоматів, нестаціонарних торгових одиниць.  

 

 

 

 

 

 

Викладач_____________Л.О. Панченко 


