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Зв’язки між Україною та ЕС , як в економічному, так і в 
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співпраця в транспортній сфері відбувається в межах ЄС та США. 
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В. Махінчук та ін. Однак ця проблема залишається актуальною, 

незважаючи на нові основні моменти пошуку. 

Природа державного регулювання господарської діяльності. 

Спосіб підпорядкування всіх учасників господарських відносин 

соціально-економічному порядку реалізується через державне 

регулювання господарської діяльності, яке, на нашу думку, має бути 

системно узгоджено з методом і метою господарського права. 

Так, С. С. Алексєєв визначає економічний засіб як інституційне 

явище правової реальності, що відображає регулятивну силу 

економічного права, його енергію, що виступає активним центром у 

регулюванні економічних і економічних відносин. 

Г. В. Смолін визначає економічний засіб як інструмент впливу 

не на сферу відносин, а на зміст цих відносин, точніше навіть на їх 

економічну складову, і що через економічний характер відносин між 

суб'єктами господарювання метою економічної правове регулювання 

загалом. 

В. С. Щербина визначає їх як встановлені законом економічні, 

організаційно-правові інструменти (інструменти) регулюючого впливу 

держави в особі компетентних органів на діяльність суб’єктів 

господарювання. Р. Шабанов та М. Ждан розглядають економіко-

правові засоби державного регулювання як засоби державного впливу 

на сферу підприємництва для створення або забезпечення умов для 

своєї діяльності відповідно до прийнятої національної економічної 

політики [1, c. 43]. 

У своїх дослідженнях А. П. Подцерковний використовує методи 

та засоби державного регулювання господарської діяльності як 

тотожні, зазначаючи, що методи (засоби) державного впливу на 

економіку складаються з певної сукупності засобів регулювання. 

М. М. Кузьміна припускає, що під економіко-правовими 

засобами слід розуміти правові засоби вирішення проблем, пов’язаних 

зі створенням і підтримкою необхідного рівня розвитку конкретного 

об’єкта регулювання. Однак ці трактування не мають концептуальної 

єдності, і це не єдине полемічне питання щодо природи засобів 

державного регулювання господарської діяльності. 

Як на доктринальному, так і на законодавчому рівнях засоби 

державного регулювання господарської діяльності ідентифікуються 

або не відрізняються від форм і методів, використовують невідповідні 

правові категорії, такі як: «правові засоби», «ресурси регуляторного 

впливу на суб’єктів господарювання», «ресурси для нормативні 

наслідки для юридичних осіб» тощо у ст. 12 Господарського кодексу 
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України закріплено засоби державного регулювання господарської 

діяльності. В. С. Щербина відзначає деякі недоліки цієї статті: 

- консолідація держави як суб'єкта, що здійснює регулюючий 

вплив на діяльність суб'єктів господарювання, без зазначення інших 

суб'єктів, наприклад органів місцевого самоврядування та органів 

місцевого самоврядування, що діють на підставі делегованих 

повноважень, саморегулівних організацій, що діють на основі 

делегованих повноважень. на реалізацію економічної політики, 

виконання цільових економічних та інших програм і програм 

економічного і соціального розвитку; 

- виділення законодавцем основних засобів державного 

регулювання господарської діяльності, зазначивши, що в цьому 

випадку можливе використання інших, «незначних», «вторинних» 

засобів регулюючого впливу [2, c. 45]. 

У зв’язку з цим автор приходить до висновку, що таке видання 

ст. 12 ГК України заперечення можна заперечувати лише за наявності 

певних засобів державного регулювання, які визначені ч. 2 

ст. 12 ГК України є одними з найважливіших, у деяких випадках їх 

застосування не є таким. Натомість засоби державного регулювання, 

не зазначені у ч. 2 ст. 12 ГК України за певних умов виступають 

основними, пропонуючи доповнити його абзацом такого змісту: «інші 

засоби державного регулювання господарської діяльності, встановлені 

цим Кодексом та іншими законами» [3, c. 45]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що це питання безпосередньо впливає 

на якість господарського права, але й на його ефективність, оскільки 

засобом державного регулювання господарської діяльності є ресурс, 

сполучна ланка, що складає ідею господарського права здійснення – 

соціально-економічний розвиток суспільства та досягнення мети 

економічного та правового регулювання – встановлення соціально-

економічного порядку в економічній системі України. 

Поняття державного регулювання. Юридична 

енциклопедія [4, с. 118] визначає державне регулювання як здійснення 

державою комплексних заходів (організаційно-правових, економічних 

тощо) у сфері соціальних, економічних, політичних, духовних та 

інших соціальних процесів щодо встановлення, загальних правил та 

встановлюють норми соціальної поведінки, а також запобігання 

негативним явищам у суспільстві. Доводячи поняття «державне 

регулювання» до сфери економічної діяльності, економіки загалом, 

варто звернутися до робіт попередніх дослідників. 
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Так Ю. О. Тихомиров [5, с. 37] зазначав, що державне 

регулювання лише «прив’язане» до економіки і є одним із проявів чи 

функцій державного управління в широкому розумінні. 

Характеризується як встановлення та визначення державою загальних 

правил поведінки (діяльності) суб’єктів суспільних відносин та їх 

адаптація відповідно до обставин, що змінюються. Таку ж позицію 

щодо розуміння державного регулювання в широкому сенсі підтримав 

О. П. Альохін При цьому вчений пішов далі свого попередника і 

сформулював, нині визначення державного регулювання у вузькому 

розумінні – як функції державного управління. 

Трохи іншої точки зору дотримувалася Т. Кравцова, 

стверджуючи [6, с. 4], що державне регулювання можна розглядати як 

окрему галузь державного управління, що є цілеспрямованою 

організаційною діяльністю влади, що здійснюється через специфічні, 

унікальні правові форми. методи, які держава може використовувати 

лише у сфері підприємництва. Незважаючи на різні підходи вчених до 

розуміння поняття «державне регулювання», беззаперечним є той 

факт, що всі вони пов’язували таке явище, як «державне 

регулювання», у тому числі й економічну діяльність, з діяльністю 

органів державної влади та здійсненням ними (адміністративної влади) 

правосуб'єктність. 

Безперечно, що державне регулювання господарської діяльності 

включає «заходи регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів 

господарювання», визначені ч. 2 ст. 12 Господарського кодексу. Серед 

них: державний ордер; ліцензії, патенти та квоти; сертифікація та 

стандартизація; застосування стандартів і лімітів; регулювання цін і 

тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання 

субсидій, відшкодувань, цільових інновацій та субсидій. 

При цьому відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 4 ГК України зі сфери 

господарських відносин виключаються адміністративні та інші 

управлінські відносини за участю суб'єктів господарювання, в яких 

орган державної влади або місцевого самоврядування не є суб'єктом 

господарювання та безпосередньо не є організатором та організацією 

господарювання. потужність. Однак відповідно до статті 1 ГК України 

Кодекс регулює господарські відносини, що виникають у процесі 

організації та провадження господарської діяльності між суб’єктами 

господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками 

господарських відносин. 

Так, чинний ГК України, маючи у своїй структурі 

статтю 12 «Регулювання державою господарської діяльності», 



202 
 

визначає такі відносини відповідно до статті 1 ГК України, 

виключаючи їх із предмета регулювання відповідно до зі статтею 

4 ГК. Керуючись виключно чинним Господарським кодексом України 

(ст. 1 та ст. 12 ГК), відносини державного регулювання господарської 

діяльності можна віднести до господарських, сфера дії яких згідно з 

частиною 4 статті 3 цього ж Кодексу це господарсько-виробничі, 

організаційно-господарські та внутрішньоекономічні відносини. 

Отже, за суб’єктивним складом відносини про державне 

регулювання господарської діяльності (один із суб’єктів, у якому він не 

є суб’єктом господарювання, не його структурним підрозділом, а 

державним органом) можна віднести виключно до організаційно-

господарських, а отже, державних органів до суб'єктів організаційно-

господарських повноважень. Неправильне включення до ГК України 

статті 12 «Регулювання державою господарської діяльності» (поза 

межами ГК) призвело до неправильного визначення правової природи 

таких відносин у викладанні господарського права та їх віднесення до 

господарсько-правових відносин у навчальній 

літературі [7, с. 22; 8, с. 28]. 

Як слушно зазначається в науковій літературі [9, с. 37], 

юридичне визначення організаційно-господарських відносин 

(ч. 6 ст. 3 ГК України) базується на категоріях «організація» та 

«управління» господарськими. діяльність. Однак жодне з цих понять 

не визначено кодифікованим актом. Водночас доктрина 

господарського права звертає увагу на те, що вона стосується 

управлінських та організаційно-господарських відносин між 

суб’єктами господарювання та фізичними особами, які мають 

організаційно-господарські повноваження. 

Однак чомусь не помічається, що таке управління здійснюється 

в рамках організації та ведення господарської діяльності. Теорія 

господарського права висловлює думку про те, що суб’єктом 

організаційно-господарських повноважень є суб’єкт господарських 

відносин (державна влада, орган місцевого самоврядування, 

підприємницька організація, громадянин, іноземець, особа без 

громадянства), який здійснює управління суб’єктами корпоративного 

підприємництва та/або його регулювання (частиною яких є контроль) 

за наявності правових підстав та реальних можливостей. 

Таким чином, під «менеджментом» у розумінні ГК слід розуміти 

управління певною господарською одиницею (організаційним 

процесом управління), що включає планування, організацію, 

мотивацію та контроль, спрямоване на досягнення мета – виробництво 



203 
 

і продаж, виконання робіт або надання послуг вартісного характеру, з 

визначеністю ціни. Таке розуміння терміна «менеджмент» виключає 

використання терміну «регулювання господарської діяльності». Слід 

зазначити, що ГК України вживає термін «регулювання» лише у 

поєднанні з правовим чи державним регулюванням, тобто з певною 

діяльністю державних органів. 

Включення І. М. Кравцемдо повноважень суб'єкта 

організаційно-господарських виявляється безпідставним 

«регулювання господарської діяльності» слід розуміти встановлення 

суб'єктами уповноважених законом умов господарської діяльності 

господарських організацій усіх форм власності та фізичних осіб-

підприємців на гарантію свободи підприємництва, обмежувати 

монополію та захищати економічну конкуренцію шляхом контролю за 

дотриманням встановлених правил, положень та застосуванням 

відповідальності за їх порушення [10, с. 40]. 

Це поняття «регулювання господарської діяльності» дає змогу 

включити до свого поняття й державне регулювання господарської 

діяльності, коли держава здійснює щодо державних органів не 

господарську правосуб'єктність, а їх повноваження. Тому вважаємо, 

що до організаційно-господарських відносин, які входять до 

господарських відносин, належать відносини, які формуються 

виключно в процесі управління господарською діяльністю, 

спрямованою на досягнення цілей конкретного суб’єкта 

господарювання. 

При застосуванні заходів державного регулювання 

господарської діяльності державні органи виконують певні функції 

держави. Під управлінням господарської діяльності в доктрині 

господарського права, що формує організаційно-господарські 

відносини, розуміється процес застосування «комплексу необхідних 

заходів, що здійснюються на підставі права власності на нерухоме 

майно, на підставі якого здійснюється господарська діяльність, або 

делеговані повноваження (збільшення доходу від використання таких 

товарів, збільшення вартості та/або обсягу нерухомості, досягнення 

певного соціально-економічного ефекту)» [10, с. 39]. 

Таке поняття «управління підприємством» відповідає 

положенням ч. 1 ст. 65 ГК України, де зазначено, що «управління 

підприємством здійснюється відповідно до установчих документів на 

основі поєднання прав власника на господарське використання свого 

майна та участь в управлінні працею». Таким чином, управління 

господарською діяльністю, опосередковане системою організаційно-
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господарських відносин, здійснюється стосовно конкретного суб’єкта 

господарювання та діяльності, що здійснюється безпосередньо ним. 

Висновки. Під формою впливу держави на економічну діяльність 

розуміють зовнішнє вираження дій державних органів, спрямованих 

на виконання конкретних завдань і функцій у процесі застосування 

окремих методів державного впливу на економіку. Один і той самий 

спосіб впливу держави на економічні відносини характеризується 

різними формами реалізації. У ГКУ згадуються деякі форми 

державного регулювання, а саме: державне прогнозування, 

планування; нормативне регулювання у вигляді регламенту, 

стандартів. Метод державного регулювання господарської діяльності – 

це сукупність методів державного впливу через органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади у сфері господарських відносин. Їх 

поділяють на прямі та непрямі. 
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