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1. Поняття «контроль», його види і форми.  
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3. Поняття та ознаки господарської відповідальності. 

4. Штрафні та оперативно-господарські санкції. 
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1. Поняття «контроль», його види і форми 

Державний контроль за підприємницькою діяльністю - це різновид державного контролю, 

що здійснюється на підставі та у межах, установлених законодавством, та полягає у перевірці 

дотримання суб'єктами підприємництва обов'язкових вимог законодавства з метою 

попередження, виявлення, припинення та усунення його порушень 

Контроль - процес визначення, оцінки і інформації про відхилення дійсних значень від 

заданих або їх збіг і результати аналізу.  

Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності" від 5 квітня 2007р.: 

     1. Державний  нагляд  (контроль)   здійснюється   за   місцем провадження  господарської  

діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу 

державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом.  

     2. Державний  нагляд (контроль) може здійснюватися комплексно кількома  органами  

державного  нагляду  (контролю),   якщо   їхні повноваження   на  здійснення  чи  участь  у  

комплексних  заходах передбачені законом.  Такі заходи проводяться за спільним рішенням 

керівників відповідних органів державного нагляду (контролю). 

     3. Планові  та  позапланові заходи здійснюються в робочий час суб'єкта  господарювання,  

встановлений   правилами   внутрішнього трудового розпорядку.  

     4. Виключно законами встановлюються: органи, уповноважені  здійснювати державний нагляд 

(контроль) у сфері господарської діяльності; види господарської діяльності,  які  є  предметом  

державного нагляду (контролю); повноваження органів   державного   нагляду  (контролю)  щодо 

зупинення виробництва  (виготовлення)  або  реалізації  продукції, виконання робіт, надання 

послуг; вичерпний перелік   підстав   для   зупинення   господарської діяльності; спосіб здійснення 

державного нагляду (контролю);  

     санкції за порушення вимог законодавства і перелік  порушень, які  є  підставою для видачі 

органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого 

документа.  

 

     Орган державного  нагляду  (контролю)  не  може   здійснювати державний нагляд (контроль) 

у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган  на  здійснення  

державного нагляду  (контролю)  у певній сфері господарської діяльності та не визначає 

повноваження такого органу під час здійснення  державного нагляду (контролю). 

Зупинення   виробництва   (виготовлення)   або  реалізації продукції,  виконання  робіт,  надання  

послуг   допускається   за вмотивованим   письмовим   рішенням  керівника  органу  державного 

нагляду (контролю) чи його заступника.  

 Посадовій  особі  органу  державного  нагляду   (контролю) забороняється   здійснювати   

державний   нагляд  (контроль)  щодо суб'єктів господарювання, з якими (або із службовими 

особами яких) посадова особа перебуває в родинних стосунках.  



 У  разі  якщо  норма закону чи іншого нормативно-правового акта,  виданого  відповідно  

до  закону,  припускає   неоднозначне тлумачення  прав  і  обов'язків суб'єкта господарювання або 

органу державного нагляду (контролю)  та  його  посадових  осіб,  рішення приймається на 

користь суб'єкта господарювання. 

 Органи   державного   нагляду   (контролю)   та   суб'єкти господарювання мають право 

фіксувати процес  здійснення  планового або  позапланового  заходу  чи кожну окрему дію 

засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.  

 Невиконання приписів,  розпоряджень та  інших  розпорядчих документів  органу  

державного  нагляду  (контролю) тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб'єкта 

господарювання згідно із законом.  

 Посадові  особи  органу  державного  нагляду (контролю) з метою  з'ясування  обставин,  

які  мають  значення   для   повноти проведення  заходу,  здійснюють у межах повноважень,  

передбачених законом,  огляд територій або приміщень,  які використовуються для провадження 

господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено 

законом.  

           Плановий чи позаплановий захід  повинен  здійснюватися  у присутності керівника або його 

заступника, або уповноваженої особи суб'єкта господарювання.  

 

 Перед початком здійснення державного  нагляду  (контролю) посадова  особа органу 

державного нагляду (контролю) вносить запис до  відповідного  журналу   суб'єкта   

господарювання   (за   його наявності).  

 Діяльність   органів   державного   нагляду   (контролю), пов'язана зі збором інформації, 

метою якого є отримання відомостей про масові явища та процеси, що відбуваються у сфері 

господарської діяльності, не вважається заходами державного нагляду (контролю).  

 

 Під час здійснення державного нагляду (контролю) посадові особи  органу  державного 

нагляду (контролю) зобов'язані зберігати комерційну таємницю суб'єкта господарювання. 

Інформація, доступ  до  якої   обмежено   законом,   одержана посадовою  особою  органу  

державного  нагляду  (контролю) під час здійснення державного нагляду (контролю),  може  

використовуватися виключно в порядку, встановленому законом.  

 Органи державного нагляду (контролю) забезпечують спеціальний режим  захисту  та  

доступу  до  інформації,  що   є   комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.  

Заходами адміністративного контролю за підприємницькою діяльністю є проведення 

перевірок суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами. 

 Контрольно-ревізійна робота - це сукупність трудових процесів, пов'язаних з 

виконанням контрольно-ревізійних процедур, а також із створенням необхідних умов для їх 

здійснення. 

 Контрольно-ревізійна робота проводиться у формі ревізій і перевірок. 

 До контрольно-ревізійних процедур відносять: організацію перевірки наявності та стану 

матеріальних цінностей, фінансових ресурсів, розрахункових операцій і т. д.  

 Ревізія - це метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю 

підприємства, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, 

спосіб документального розкриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і 

матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. За наслідками ревізії складається 

акт. 



 Перевірка - це обстеження і визначення окремих ділянок фінансово-господарської 

діяльності підприємства або їх підрозділів. На відміну від ревізії перевірки оформляються 

довідкою або доповідною запискою. 

 Ревізія або перевірка здійснюється на підставі розпорядчого документа, підписаного 

начальником контрольно-ревізійної служби, начальником управління, їх заступниками 

 Органи  державної  влади  і  посадові особи,  уповноважені здійснювати державний 

контроль і державний нагляд за господарською діяльністю,  їх  статус  та  загальні  умови  і 

порядок здійснення  контролю і нагляду визначаються законами. 

 Незаконне   втручання   та   перешкоджання   господарській діяльності  суб'єктів  

господарювання  з  боку  органів  державної влади,  їх посадових осіб при здійсненні ними 

державного  контролю та нагляду забороняються. Органи   державної  влади  і  посадові  особи  

зобов'язані здійснювати  інспектування  та  перевірки   діяльності   суб'єктів господарювання 

неупереджено, об'єктивно і оперативно, дотримуючись вимог законодавства,  поважаючи права і 

законні інтереси суб'єктів господарювання.  

 Суб'єкт  господарювання  має право на одержання інформації про результати 

інспектування і перевірок його діяльності не пізніш як   через  тридцять  днів  після  їх  закінчення,  

якщо  інше  не передбачено законом.  Дії та рішення державних органів контролю та нагляду,  а 

також їх посадових осіб, які проводили інспектування і перевірку,  можуть  бути  оскаржені  

суб'єктом  господарювання   у встановленому законодавством порядку.  

 Забороняється вимагати    від    суб'єктів    господарювання, відокремлених  підрозділів  

юридичних  осіб,  виділених на окремий баланс,  подання  статистичної  інформації  та  інших  

даних,   не передбачених  законом  або  з  порушенням  порядку,  встановленого законом. 

Основними нормативними актами щодо здійснення контролю за господарською діяльністю є 

Закон України  "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності" від 5 квітня 2007р., Податковий кодекс України від 02.12.2010р., Закон України "Про 

ліцензування видів господарської діяльності", Закон України "Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" та інші нормативно-праві акти з питань 

господарської діяльності. 

 Частиною  3 ст. 19 ГК України визначено  вісім сфер, у яких держава здійснює контроль і 

нагляд за господарською діяльністю суб'єктів господарюванн: 

 а)збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей суб’єктами господарських 

відноисн- за станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності; 

 б) фінансова сфера, кредитні відносини, валютне  регюлювання та податкові відносини- за 

додержанням суб’єктами господарювання кредитних зобов’язань перед державою і 

розрахункової дисципліни, додержання вимог валютного законодавства, податкової дисципліни; 

в) цін і ціноутворення- з з питань додержання суб’єктами господарювання державних цін на 

продукцію і послуги; 

г) монополізму та конкуренції – з питань додержання антимонопольно-конкурентного 

законодавства; 

д) земельних відносин – за використанням і охороною земель, водних відносин і лісового 

господарства – за використанням та охороною вид і лісів, відтворенням водних ресурсів і лісів; 

є)виробництва і праці – за безпекою виробництва і праці, додержанням законодавства про 

працю; за пожежною, екологічною, санітарно-гігієнічною безпекою; за дотриманням 



стандартів, норм і правил, якими встановлено обов’язкові вимоги щодо умов здійснення 

господарської діяльності; 

ж) споживання – за якістю і безпечністю продукції та послуг; 

з)зовнішньоекономічна діяльність – з питань тезнологічної, економічної, екологічної та 

соціальної безпеки. 

 Для ухвалення рішення про контроль і організацію процесів контролю можуть мати 

значення ряд критеріїв: його ефективність, ефект впливу на людей, завдання контролю і його 

межі. 

 Заходи адміністративного контролю – це контроль  за підприємницькою діяльністю 

шляхом проведння перевірок суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами. 

Повноваження контролюючих органів визначені спеціальними законами. 

Ревізія або перевірка здійснюється на підставі розпорядчого документа, підписаного начальником 

контрольно-ревізійної служби, начальником управління, їх заступниками. 

Ревізії поділяють на:  

- планові - здійснюються за раніше розробленим і затвердженим планом; 

- непланові - які проводяться в терміни, не передбачені затвердженим планом (при незадовільній 

роботі установи, у випадках крадіжок цінностей і т. д.); на вимогу слідчих органів - при порушенні 

кримінальних справ; за дорученням Президента України або Кабінету Міністрів.  

- суцільні-документальні, вибіркові, повні, часткові і комбіновані 

- тематичні, фінансові (некомплексні) і комплексні 

- первинні, повторні і додаткові 

 Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного 

нагляду (контролю) до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про 

здійснення планового заходу. 

 Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а 

для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 

Продовження строку здійснення планового заходу не допускається. 

 Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах 

роботи контролюючого органу і проводиться: за наявності хоча б однієї з обставин, що 

передбачені в ч. 1 ст. 6 ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності" від 05.04.2007 р., а саме: 

- подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду 

(контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням; 

- виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової 

звітності, поданих суб'єктом господарювання; 



- перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих 

документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення 

планових заходів органом державного нагляду (контролю); 

- звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог 

законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди 

центрального органу виконавчої влади на його проведення; 

- неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності 

без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню 

таких документів. 

 Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність 

перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих 

питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю). 

 Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею, 

забороняється, якщо інше не передбачається законом або міжнародним договором України, згода 

на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. 

 Суб'єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового 

заходу з наданням йому копії відповідного документа. 

 Згідно з ч. 4 ст. 6 ЗУ "4. Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати 

десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не 

передбачено законом. Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається. 

 Вищий контролюючий орган може за власною ініціативою перевірити достовірність 

висновків нижчого контролюючого органу шляхом перевірки документів обов'язкової звітності 

суб'єкта підприємницької діяльності або висновків акта перевірки, складеного нижчим 

контролюючим органом. Вищий контролюючий орган вправі приймати рішення щодо повторної 

перевірки суб'єкта підприємницької діяльності лише у тому разі, коли стосовно посадових або 

службових осіб контролюючого органу, які проводили планову або позапланову перевірку 

зазначеного суб'єкта, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу. 

Державна податкова адміністрація України вправі прийняти рішення про проведення повторної 

перевірки суб'єкта підприємницької діяльності у разі, коли таке рішення оформляється наказом за 

підписом її Голови. 

 Контролюючими органами, які мають право проводити планові та позапланові виїзні 

перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, є: 

а) органи державної податкової служби - стосовно сплати податків та зборів (обов'язкових 

платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, неподаткових платежів; 

б) митні органи - стосовно сплати ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість, 

які справляються у разі ввезення (пересилання) товарів на митну територію України в момент 

перетинання митного кордону; 

в) органи державного казначейства, державної контрольно-ревізійної служби та органи державної 

податкової служби в межах їх компетенції - стосовно бюджетних позик, позик та кредитів, 

гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних 

асигнувань, коштів позабюджетних фондів, а також належного виконання державних контрактів, 

проавансованих за рахунок бюджетних коштів. 



 Фінансовий контроль - це цілеспрямована діяльність органів державної влади та 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, 

спрямована на додержання законності, фінансової дисципліни і раціональності у забезпеченні 

реалізації фінансової діяльності держави, тобто мобілізації, розподілу й використання 

централізованих та децентралізованих фондів коштів з метою виконання завдань і функцій 

держави та ефективного соціально-економічного розвитку всіх суб'єктів фінансових відносин. 

   Внаслідок реалізації завдань фінансового контролю відбувається зміцнення фінансової 

дисципліни всіх учасників фінансово-правових відносин. Юридична наука та чинне законодавство 

розробили й містять ряд основоположних принципів здійснення фінансового контролю, 

використання яких дає змогу органам фінансового контролю у повному обсязі забезпечувати 

виконання своїх повноважень. 

2.Захист прав суб’єктів господарювання у разі порушення порядку проведення 

господарського контролю 

Захист суб’єктів господарювання від втручання в їхню діяльність державних органів має 

конституційну основу. Відповідно до ст. 55 Конституції України "кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб". "Кожен має право на відшкодування за рахунок 

держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної і моральної шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень" (ст. 56 

Конституції України). 

Дії або бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування та їх посадових 

осіб у сфері господарської діяльності можуть бути оскаржені в судовому або адміністративному 

порядку. 

Інститут захисту прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності має свої 

особливості й специфіку. Під захистом розуміють сукупність способів (заходів), які 

застосовуються до порушників господарських правовідносин.  

У матеріально-правовому розумінні – це норми господарського права, що визначають 

форми, способи і терміни відновлення порушених прав та інтересів, огородження їх від порушень 

у майбутньому.  

У процесуально-правовому значенні це – діяльність, за допомогою якої досягається 

необхідний ефект щодо реалізації прав і обов’язків: відновлення можливості учасника відносин 

діяти в межах його правосуб’єктності; володіти, користуватися, розпоряджатися майном; вступати 

у відносини і реалізовувати права, що випливають з них тощо . 

Форми захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності можна розподілити на три 

види: досудова, позасудова, судова.  

Самозахист - це активні безпосередні дії самих суб'єктів господарювання. При цьому 

потрібно зазначити, що крім державних органів у країні є досить багато установ, які мають 

недержавний статус. Самозахист (самооборона) - це застосування засобів примусу самою 

управненою особою, без втручання відповідних державних та інших органів. Проте це не означає, 

що самозахисту (самообороні) не властивий державний примус. Цей державний примус наявний, 

хоч закон делегує право на його застосування самій особі, інтереси якої порушені. Самозахист 



здійснюється після вчинення правопорушення. Прикладом можуть служити норми ч. 4, 6 ст. 193 

ГК, які передбачають можливість відмови від виконання (прийняття виконання) зобов'язання 

сторонами. Прикладом самозахисту застосування сторонами зобов'язання є використання 

оперативно-господарських санкцій. 

Досудове врегулювання спору, що має також назву "претензійний порядок врегулювання 

спору". Порядок застосування претензій визначається розділом ІІ Господарського процесуального 

кодексу України та ст. 222 ГК України. Суб'єкти господарювання мають можливість використання 

досудового врегулювання спорів як додаткового засобу правового захисту, що його держава надає 

учасникам певних правовідносин, що не суперечить принципу здійснення правосуддя виключно 

судом.  Обов'язкове досудове врегулювання спорів, яке виключає можливість прийняття позовної 

заяви до розгляду і здійснення за нею правосуддя, порушує право особи на судовий захист.  

Можливість використання суб'єктами правовідносин досудового врегулювання спорів може 

бути додатковим засобом правового захисту, який держава надає учасникам певних 

правовідносин, що не суперечить принципу здійснення правосуддя виключно судом. Виходячи з 

необхідності підвищення рівня правового захисту, держава може стимулювати вирішення 

правових спорів у межах досудових процедур, однак їх використання є правом, а не обов'язком 

особи, яка потребує такого захисту. 

Право на судовий захист не позбавляє суб'єктів правовідносин можливості досудового 

врегулювання спорів. Це може бути передбачено цивільно-правовим договором, коли суб'єкти 

правовідносин добровільно обирають засіб захисту їхніх прав. Досудове врегулювання спору 

може мати місце також за волевиявленням кожного з учасників правовідносин і за відсутності у 

договорі застереження щодо такого врегулювання спору. 

Таким чином, обрання певного засобу правового захисту, у тому числі і досудового 

врегулювання спору, є правом, а не обов'язком особи, яка добровільно, виходячи з власних 

інтересів, його використовує.  

Право на судовий захист не позбавляє суб'єктів правовідносин можливості досудового 

врегулювання спорів. Це може бути передбачено цивільно-правовим договором, коли суб'єкти 

правовідносин добровільно обирають засіб захисту їхніх прав.  Досудове врегулювання спору 

може мати місце також за волевиявленням кожного з учасників правовідносин і за відсутності в 

договорі застереження щодо такого врегулювання спору. 

Для забезпечення судового захисту Конституція України у ст. 124 встановила принципи 

здійснення правосуддя виключно судами, неприпустимості делегування функцій судів та їх 

привласнення іншими органами чи посадовими особами та визначила юрисдикцію судів. Зазначені 

принципи забезпечують здійснення конституційного права на судовий захист, яке не може бути 

обмежене навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану (ст. 64 Конституції України). 

Спори суб’єктів господарювання у сфері господарських правовідносин розглядаються 

господарськими судами за нормами ГК України та ГПК України. Спори щодо оскарження рішень, 

дій (бездіяльності) посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування 

розглядються  розглядаються адміністративними судами за нормами КАСУ.  

Відповідно до ч . 7 ст. 23 Господарського кодексу України спори про поновлення 

порушених прав суб'єктів господарювання та відшкодування завданої їм шкоди внаслідок рішень, 



дій чи бездіяльності органів, посадових або службових осіб місцевого самоврядування при 

здійсненні ними своїх повноважень вирішуються в судовому порядку. 

Згідно зі ст. 20 Господарського кодексу України одним із засобів захисту прав суб'єктів 

господарювання є визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, 

ущемляють права та законні інтереси суб'єкта господарювання. 

Одним з важливих і розповсюджених засобів захисту прав суб'єктів підприємницької 

діяльності є визнання судом виданого державним або іншим органом незаконного акта недійсним 

(повністю або в частині). Підставою для застосування цього засобу захисту є видання державним 

або іншим органом акта, що не відповідає його компетенції або вимогам законодавства. Оскільки 

це дві самостійних підстави, то може бути визнаний недійсним той акт, який відповідає вимогам 

законодавства, але прийнятий з перевищенням компетенції відповідного органу, і, навпаки, 

прийнятий у межах його компетенції, але такий, що суперечить законодавству. Перевищення 

компетенції державного органу означає видання ним акта поза його компетенцією. Порушення 

актом державного органу вимог законодавства - це суперечливість законодавству прийнятого акта 

за його змістом, формою, порядком і строками прийняття. 

3. Поняття та ознаки господарської відповідальності 

 Господарсько-правова відповідальність – це майново-організаційні заходи впливу на 

економічні інтереси учасників господарських правовідносин у разі вчинення ними господарського 

правопорушення. 

 Більшість учасників господарських правовідносин заінтересована в правомірній поведінці – 

як власній, так і своїх контрагентів (партнерів). Це відповідає і моральним засадам суспільства, і 

прагматичному ставленню до будь-якої справи, адже застосування будь-якої юридичної (в т. ч. 

господарсько-правової) відповідальності тягне для правопорушника негативні наслідки.  

 Одним з найбільш ефективних (за сучасного стану: економіки, правосвідомості учасників 

господарського життя, державного регулювання економічних процесів, ролі громадських 

організацій в економічному житті) засобів дотримання господарського правопорядку є 

відповідальність за господарські правопорушення. 

 Господарсько-правовій відповідальності притаманні як загальні (родові, характерні для 

будь-якої юридичної відповідальності), так і специфічні (видові) риси. 

До родових ознак слід віднести:  

- юридична підстава – закон (проте не в усіх випадках); 

- фактична підстава застосування господарсько-правової відповідальності – правопорушення; 

 

 Ознаки господарсько-правової відповідальності : 

-сфера застосування – господарські правовідносини (господарсько-майнові та/або господарсько-

організаційні); 

-юридична підстава – акти господарського законодавства та господарські договори; 

-фактичні підстави – господарське правопорушення, склад якого залежить від виду (форми) 

господарсько-правової відповідальності; 

-презумпція вини порушника та особливість визначення вини. 



 

 Суб’єктами господарсько-правової відповідальності є учасники господарських 

правовідносин (суб’єкти господарювання, суб’єкти господарсько-організаційних повноважень, 

засновники та учасники господарських організацій, власники майна суб’єктів господарювання; 

контрагенти суб’єктів господарювання за господарськими договорами). 

 Спрямованість господарсько-правової відповідальності переважно на майнову базу 

порушника і лише в окремих випадках – на особу порушника (примусова реорганізація та 

примусова ліквідація). 

 Змістом господарсько-правової відповідальності є заходи впливу (санкції) – майнової 

(відшкодування збитків, штрафні санкції, конфіскація) та/або організаційної (призупинення дії або 

анулювання ліцензій, скасування відомостей державної реєстрації, примусова реорганізація та ін.) 

спрямованості, що відбиваються на економічних інтересах порушника. 

 Порядок застосування – залежно від виду та форми господарсько-правової відповідальності: 

а) судовий або претензійно-позовний (статті 222-223 ГК України), б) безпосередньо кредитором в 

оперативному порядку (статті 235-237 ГК України), в) спеціальний – уповноваженими органами – 

ст. 238 ГК України). 

 Статтею 216 ГК України передбачено, що учасники господарських відносин несуть 

господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом 

застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених 

цим Кодексом, іншими законами та договором. 

 Застосування господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і законних інтересів 

громадян, організацій та держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам господарських 

відносин, завданих внаслідок правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері 

господарювання. 

 Господарсько-правова відповідальність базується на принципах, згідно з якими: 

- потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження 

про це в договорі;  

- передбачена законом відповідальність виробника (продавця) за недоброякісність продукції 

застосовується також незалежно від того, чи є застереження про це в договорі; 

- сплата штрафних санкцій за порушення зобов'язання, а також відшкодування збитків не 

звільняють правопорушника без згоди другої сторони від виконання прийнятих зобов'язань у 

натурі; 

- у господарському договорі неприпустимі застереження щодо виключення або обмеження 

відповідальності виробника (продавця) продукції. 

 Вчинення учасником господарських відносин правопорушення у сфері господарювання тягне 

застосування до правопорушника передбачених ГК, іншими законами або санкціонованими 

нормами господарського законодавства заходів відповідальності. Оскільки це відповідальність 

за господарські правопорушення (вчинені у сфері господарської діяльності), санкції за них 

визначені господарським законом.  



 Юридичною підставою господарсько-правової відповідальності може бути не лише закон 

(нормативно-правовий акт уповноважених органів держави), а й укладений з дотриманням 

вимог закону договір (ч. 1 ст. 216 ГК України), в т. ч. засновницький – як установчий документ. 

Система актів законодавства, що передбачають випадки застосування відповідальності у 

господарських відносинах, вид, форму та розмір санкцій, що застосовуються до порушника, 

містить нормативно-правові акти різної юридичної сили. 

 В господарському праві наявність всіх чотирьох елементів є необхідною для застосування, 

як правило, однієї форми відповідальності – відшкодування збитків. В інших випадках досить 

наявності лише протиправної поведінки, а у разі застосування штрафних санкцій — ще й вини.  

 Господарсько-правова відповідальність, як і будь-яка інша юридична відповідальність, 

забезпечується державним примусом. Однак цей примус може проявлятися по-різному: явно 

(винесення господарським судом рішення про стягнення з порушника договірних зобов’язань 

штрафних санкцій та/або збитків) або приховано (відмова кредитора прийняти та оплатити 

продукцію неналежного асортименту; відмова від пролонгації договору на новий термін з 

огляду на порушення іншою стороною договірних зобов’язань протягом строку дії договору. 

4. Штрафні та оперативно-господарські санкції 

Відповідно до ст.230 ГК України штрафні санкції – це санкції у вигляді грошової суми 

(неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі 

порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного 

виконання господарського зобов’язання. 

Суб’єктами права застосування штрафних санкцій є учасники відносин у сфері 

господарювання, зазначені в ст. 2 ГК.(суб’єкти господарювання, споживачі, органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, громадяни, громадські та інші організації, які 

виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-

господарські повноваження на основі відносин власності). Розмір штрафних санкцій визначений у 

ст.231 ГК таким чином. 

Законом щодо окремих видів зобов’язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, 

зміна якого за погодженням сторін не допускається. 

У разі якщо порушено господарське зобов’язання, в якому хоча б одна сторона є суб’єктом 

господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов’язане з 

виконанням державного контракту, або виконання зобов’язання фінансується за рахунок 

Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції 

застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:  

- за порушення умов зобов’язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується 

штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг); 

- за порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня в розмірі 0,1 відсотка вартості 

товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а 

за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків 

зазначеної вартості. 



Законом може бути визначений розмір штрафних санкцій також за інші порушення окремих 

видів господарських зобов’язань, зазначених у ч.2 ст.231 ГК. 

У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, 

передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у 

відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов’язання або у певній, визначеній 

грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов’язання незалежно від ступеня його 

виконання, або в кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг). 

У разі недосягнення згоди між сторонами щодо встановлення та розміру штрафних санкцій за 

порушення зобов’язання спір може бути вирішений у судовому порядку за заявою заінтересованої 

сторони відповідно до вимог Господарського кодексу. 

Штрафні санкції за порушення грошових зобов’язань встановлюються у відсотках, розмір 

яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування 

чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором. 

Розмір штрафних санкцій, що застосовуються у внутрішньогосподарських відносинах за 

порушення зобов’язань, визначається відповідним суб’єктом господарювання — господарською 

організацією. 

 Відповідно до ст.232 ГК встановлено порядок застосування штрафних санкцій. 

Якщо за невиконання або неналежне виконання зобов’язання встановлено штрафні санкції, то 

збитки відшкодовуються в частині, не покритій цими санкціями. 

Законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли: 

-допускається стягнення тільки штрафних санкцій; 

-збитки можуть бути стягнуті у повній сумі понад штрафні санкції; 

-за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції. 

Вимогу щодо сплати штрафних санкцій за господарське правопорушення може заявити 

учасник господарських відносин, права чи законні інтереси якого порушено, а у випадках, 

передбачених законом, — уповноважений орган, наділений господарською компетенцією. 

     Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не 

встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання 

мало бути виконано. 

У випадках, передбачених законом, штрафні санкції за порушення господарських зобов’язань 

стягуються судом у дохід держави. Згідно зі ст.233 ГК у разі якщо належні до сплати штрафні 

санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. 

При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов’язання боржником; майновий 

стан сторін, які беруть участь у зобов’язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що 

заслуговують на увагу. 

Якщо порушення зобов’язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, 

суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних 

санкцій. 



Оперативно-господарські санкції - це передбачені законодавством заходи економічного 

впливу кредитора на господарюючого суб'єкта-боржника (правопорушника), спрямовані на 

попередження або зменшення втрат кредитора від порушень боржника. 

   Характерні риси цих санкцій: а) застосовуються лише в господарсько-договірних відносинах; 

застосовуються на розсуд кредитора; б) передбачаються законом або договором;  

Мета застосування - захист інтересів кредитора. 

Аналізуючи оперативно-господарські санкції, не можна не визнати, що їх «відмовні» види 

(відмова від виконання зобов’язання управленою стороною, відмова від оплати за зобов’язанням, 

відмова від прийняття подальшого виконання за зобов’язанням тощо) мають опосередковано й 

штрафний характер. Тобто, застосовуючи такі оперативно-господарські санкції, управлена 

сторона має на меті, крім попередження або припинення правопорушення, також і покарання 

недобросовісної сторони.  

Отже функції всіх господарсько-правових санкцій (у тому числі й оперативно-господарських) 

мають комплексний характер і діють у взаємозв’язку одна з одною, що не дає останнім жодного 

специфічного забарвлення для розмежування.  

Зважаючи на специфіку наведених у ГК України оперативних заходів, було б доцільно 

поділити їх на дві основні групи залежно від способу їх впливу на порушника господарського 

зобов’язання:  

– заходи відмовного характеру - до цієї групи слід віднести односторонню відмову від 

господарського договору, відмову від оплати за зобов’язанням , відмову від прийняття виконання 

тощо; 

 – заходи превентивного характеру - серед них, відповідно, – відстрочення відвантаження чи 

виконання робіт, зміна порядку оплати продукції, переведення платника на попередню оплату або 

оплату після проведення перевірки якості продукції, притримання результату роботи тощо.  

У господарських договорах сторони можуть передбачати використання таких видів 

оперативно-господарських санкцій: 

1) одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою стороною, із звільненням її 

від відповідальності за це - у разі порушення зобов'язання другою стороною; 

відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином або достроково виконано 

боржником без згоди другої сторони; 

відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт внаслідок прострочення виставлення 

акредитива платником, припинення видачі банківських позичок тощо; 

2) відмова управненої сторони зобов'язання від прийняття подальшого виконання 

зобов'язання, порушеного другою стороною, або повернення в односторонньому порядку 

виконаного кредитором за зобов'язанням (списання з рахунку боржника в безакцептному порядку 

коштів, сплачених за неякісну продукцію, тощо); 



3) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного 

виконання зобов'язань стороною, яка порушила зобов'язання: зміна порядку оплати продукції 

(робіт, послуг), переведення платника на попередню оплату продукції (робіт, послуг) або на 

оплату після перевірки їх якості тощо; 

4) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує 

зобов'язання. 

Перелік оперативно-господарських санкцій, встановлений у ч. 1 ст. 236 ГКУ, не є 

вичерпним. Законодавець дозволив сторонам передбачити у договорі також інші оперативно-

господарські санкції. Тож замовники можуть або вибрати якусь із санкцій, наведених вище, або ж 

передбачити власну санкцію в договорі. При цьому, якщо в договорі буде передбачено 

застосування замовником такої санкції як, наприклад: «відмова від встановлення на майбутнє 

господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання», - то при застосуванні зазначеної 

санкції слід повідомити контрагента як сторону договору. 

Разом з тим, у договорі має бути визначено порядок застосування сторонами (у нашому випадку, 

замовником) конкретних оперативно-господарських санкцій. 

Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини суб'єкта, який 

порушив господарське зобов'язання. Тобто підставою застосування таких санкцій є один тільки 

факт правопорушення господарського зобов'язання другою стороною. На відміну від 

застосування господарських санкцій у вигляді стягнення збитків або штрафних санкцій, коли 

відсутність вини допускається як виняток, зазначений у законі або договорі. 

Разом з тим, замовники можуть застосовувати оперативно-господарські санкції одночасно з 

відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій. 

Необхідними умовами застосування оперативно-господарських санкцій є виконання таких 

вимог: 

- передбачення у договорі права застосування санкцій, тобто можливість їх застосування має бути 

узгоджена обома сторонами; 

- сторони можуть застосовувати лише ті санкції, які вони закріпили у договорі; 

- порядок застосування оперативно-господарських санкцій регулюється виключно договором. 

Для застосування до контрагента (порушника господарського зобов’язання) оперативно-

господарських санкцій замовник має ще на етапі затвердження тендерної документації у проекті 

договору передбачити окрім права застосування зазначених санкцій, ще їх вид та порядок 

застосування. 

Водночас звернемо увагу, що в разі незгоди з застосуванням оперативно-господарської 

санкції заінтересована сторона може звернутися до суду з заявою про скасування такої санкції та 

відшкодування збитків, завданих її застосуванням. 
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