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В статті досліджено теоретичні аспекти господарських договорів в Україні. Розглянуто їх особливості та характерні 

ознаки, аналізовано основні недоліки чинного  законодавства у сфері їх правової регламентації.  

Акцентовано, що належне закріплення обов'язкових положень господарського договору на законодавчому рівні є 

необхідною умовою дотримання прав, свобод та інтересів його учасників.   
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Постановка проблеми: У процесі станов-

лення і розвитку правової держави, важливим є 

забезпечення реалізації прав, свобод та 

законних інтересів усіх учасників суспільних 

відносин, зокрема і господарських. 

Підвищення ролі господарського договору 

зумовлює необхідність його нормативної 

визначеності та зосередження уваги на 

основних проблемах, що зумовлені відсутністю 

обов'язкової для всіх його універсальної  

моделі, адже саме  він виступає однією з 

підстав виникнення господарських зобов’я-

зань, за допомогою яких опосередковуються 

зв’язки між суб’єктами господарювання, а 

також між ними та іншими учасниками 

господарських відносин. 

Саме тому виникає необхідність в 

дослідженні недоліків чинного законодавства у 

частині правового регулювання договірних 

господарських відносин, зокрема дослідження 

господарського договору та розробки науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо їх усунення. 

Аналіз останніх досліджень: Проблеми, 

пов'язані з укладенням господарських 

договорів - неодноразово становило предмет 

наукових досліджень різних вчених.  

Так, зазначеній темі присвячені роботи нас-

тупних науковців: С. Сливки, В. Ортинського, 

Т. Гарасиміва, М. Кельмана, З. Варналія, Г. 

Геєця, В. Горфінкеля, І. Дмитрієва, В. Зубова, 

В. Колота, Л. Кривеги, С. Покровського, С. 

Реверчука, Н.Романенко, В.Сизоненко, 

С.Соболя, Н.Тягунова, В. Шевчука та інших.  

Мета статті: аналіз положень чинного 

законодавства щодо визначення основних умов 

укладання господарського договору. Розгляд 

прогалин в законодавстві, які зумовлені його 

недостатньою правовою регламентацію у 

Господарському кодексі України та 

формування пропозицій щодо вдосконалення. 

Основні результати досліджень: 

Господарський договір виступає важливим 

інструментом правової організації господарсь-

кого життя суспільства та однією з першооснов 

господарських правовідносин.  

Чинне законодавство не надає загального 

визначення господарського договору, що 

зумовлює відсутність загального підходу до 

його правового розуміння. З огляду на це 

виникає декілька підходів до розкриття його 

сутністного значення. Зокрема виділяють 

наступні теорії: 

1) Теорія угод, за якою договір визначає як 

угоду сторін, що передує встановленню, зміні 

чи припиненню прав та обов’язків; 

2) За зобов’язальницькою теорією договір 

розглядається як передумова виникненню 

зобов’язаннь;  

3) У відповідності до теорії обіцянки - 

договір являє собою обіцянку або комплекс 

передбачених у ньому обіцянок, на які може 

покластися контрагент; 

4) Згідно з актовою теорією договір виступає 

волевиявленням декількох суб'єктів, яке 

спрямоване на врегулювання їх поведінки або 

поведінки інших осіб та виступає підставою 

відповідного правового акта. 

В. С. Мілаш наводить визначення договору 

як здійсненого у необхідній формі акта згоди 

двох або більше управнених суб’єктів, 
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спрямованого на індивідуальне регулювання 

поведінки між ними, а в окремих випадках 

також їхніх взаємовідносин з іншими 

суб’єктами права, завдяки якому досягаються 

необхідні правові результати: 

– встановлення індивідуальних правил пове-

дінки, що походять від самих учасників 

суспіль-них відносин та є проявом автономії 

волі сторін; 

– створення цілісної моделі поведінки, що 

стосується усієї сукупності прав та обов’язків 

сторін договору; 

– виникнення галузевих правовідносин 

зобов’язального, а іноді й речового та 

організаційного характеру [6, с. 35]. 

Більшість країн романо-германської 

правової системи визначаєть договір як угоду 

або зобов’язання, за яким інша сторона має 

право вимагати від першої відповідного 

надання. 

У доктрині та практиці США, договір 

визначається як зобов'язання двох або більше 

сторін, яке визнається законом як обов'язкове 

через застосування санкцій у випадку його 

порушення [5].  

З огляду на зазначені вище позиції, 

пропонуємо закріпити на законодавчому рівні 

наступне визначення господарського договору, 

як  нормативно- закріплена між суб'єктами 

господарських правовідносин домовленість, 

що укладена за встановленою законом змістом 

і формою, яка спрямована на виникнення, зміну 

чи припинення їх прав і обов'язків та 

забезпечена можливістю застосування 

негативних наслідків до його сторін у разі 

порушення.  

Прогалиною сучасного законодавства є 

також відсутність загальної, нормативно-

визначеної універсальної моделі господарсь-

кого договору, яка  б визначала перелік 

обов’язкових положень, які мають міститись у 

ньому.  Це, зокрема, положення про: 

- предмет договору; 

- обсяг прав та обов’язків сторін; 

- умови виконання договору; 

- положення про відповідальність його 

учасників та перелік обставин, що її 

виключають; 

- умови розірвання договору в 

односторонньому порядку та за згодою його 

учасників.  

Відсутність такого нормативного 

закріплення зумовлює ігнорування суб’єктами 

господарювання розділу про права та обов’язки 

сторін. Розповсюдженість такого явища та 

лише усна обумов-леність прав та обов’язків 

зумовлює ускладнення у подальшому 

посилання на них при виникненні певних 

порушень умов з боку його учасників та, навіть, 

неможливість звернення зобов'язань. Зак-

ріплення таких положень надає змогу 

уникненню проблем під час тлумачення та 

виконання умов договору, а отже захищає 

інтереси його учасників у майбутньому та 

мінімізує можливість зловживання відсутністю 

такого закріплення.  

Висновки та пропозиції: З огляду на 

важливу роль господарського договору для 

врегулювання господарських правовідносин, 

підтверджується необхідність належної 

правової регламентації та удосконалення 

сучасного законодавства у зазначеній сфері. 

По-перше, необхідним є нормативне закріп-

лення визначення господарського договору для 

створення єдиного підходу до розуміння його 

правової сутності. Ми пропонуємо наступне 

визначення: господарський договір - це 

нормативно-закріплена між суб'єктами госпо-

дарських правовідносин домовленість, що 

укладена за встановленою законом змістом і 

формою, яка спрямована на виникнення, зміну 

чи припинення їх прав і обов'язків та забезпе-

чена можливістю застосування негативних 

наслідків до його сторін у разі порушення. 

По-друге, необхідна розробка універсальної 

моделі господарського договору, яка  б визна-

чала перелік обов’язкових положень, які мають 

міститись у ньому з метою цілісного передба-

чення усіх його суттєвих умов, прав та обовяз-

ків сторін для належного захисту сторін госпо-

дарського договору. 
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ECONOMIC CONTRACTS: DEFINITIONS, BASIC CONDITIONS OF CONCLUSIONS AND LEGAL REGULATION 

The article explores the theoretical aspects of economic agreements in Ukraine. Considered their peculiarities and 

characteristics, analyzed the main shortcomings of the current legislation in the sphere of their legal regulation. 

Emphasized that the proper consolidation of mandatory provisions of the economic agreement at the legislative level is a 

necessary condition for respect for the rights, freedoms and interests of its participants. 

Key words: economic agreement, terms of economic agreement, universal model of economic agreement. 
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