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План 
1. Публічно-правові відносини у сфері господарської 

діяльності.  
2. Публічне адміністрування у сфері господарювання як 

форма взаємодії публічної адміністрації із суб’єктами 
господарювання.  

3. Співвідношення та розмежування публічного 
адміністрування у сфері господарювання та 
публічного управління.  

4. Зміст та завдання публічного адміністрування у сфері 
господарювання в умовах інституційних реформ та 
розбудови економічно самостійної демократичної 
держави.  

5. Принципи публічного адміністрування у сфері 
господарювання.  
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Адміністративно-господарське 
право (?) 

Країни англо-американської правової системи – в 
межах адміністративного права (підгалузь) 

Країни континентальної правової системи 
(зокрема, Австрія, Німеччина, Франція та ін.) – 
тенденція до  виокремлення окремої галузі 

Україна: 

 адміністративно-господарське право – підгалузь 
адміністративного права (В. Мельник, Т.Кравцова, 
В.Галунько, Є.Петров та ін.) 
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Публічно-правові відносини 

• Згадуються в КАС, але немає законодавчого 
визначення 

• Пов’язані з реалізацією публічної влади 

• Одна з сторін – орган публічної адміністрації 
(система?) 

• Підпорядкування суб’єкта господарювання органу 
публічної адміністрації 

• Органи публічної адміністрації повинні діяти 

 на підставі визначених законом процедур та не 
виходити за межі своїх повноважень 
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Групи владних управлінських 
функцій 

1) вироблення (формування) політики 

2)  правове регулювання 

3)  надання адміністративних послуг 

4)  нагляд і контроль 

(!) Сюди не належить реалізація законодавчих 
повноважень чи здійснення правосуддя 
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Сфера господарювання 

ГКУ – «відносини у сфері  
господарювання» (ст.2) 
• господарська діяльність – це  
діяльність суб'єктів господарювання у сфері 
суспільного виробництва, спрямована на 
виготовлення та реалізацію продукції, виконання 
робіт чи надання послуг вартісного характеру, 
що мають цінову визначеність (ст.3 ГКУ) 
• Сфера господарських відносин:  
господарсько-виробничі, організаційно-
господарські та внутрішньогосподарські 
відносини. 
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Господарські відносини 
Господарсько-виробничі відносини - майнові та інші 
відносини, що виникають між суб'єктами 
господарювання при безпосередньому здійсненні 
господарської діяльності.  

Організаційно-господарські відносини - відносини, що 
складаються між суб'єктами господарювання та 
суб'єктами організаційно-господарських повноважень 
у процесі управління господарською діяльністю. 

Внутрішньогосподарські відносини - відносини, що 
складаються між структурними підрозділами 
суб'єкта господарювання, та відносини суб'єкта 
господарювання з його структурними підрозділами. 
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Адміністративно-господарські 
відносини (Петров Є.В.) 

• Владні (управлінські): підпорядкованість 

• Публічно-сервісні (В.Б.Авер’янов): розгляд 
індивід. справ, забезпечення виконання 
обов’язків, розгляд скарг в адмін порядку, 
застосування заходів адмін примусу тощо 

• Договірні  - адмін договори 

 

+ «можна те, що дозволено законом», 
домінування публічного інтересу 
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Подвійна правова природа 



Форми діяльності публічної 
адміністрації  
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Правові Неправові 

зовнішньо виражена 
дія суб’єктів публічної 

адміністрації, що 
здійснюється в рамках 

їх компетенції для 
виконання 

поставлених перед 
ними завдань та тягне 

за собою юридичні 
наслідки 

зовнішньо виражена 
дія суб’єктів публічної 

адміністрації, яка 
безпосередньо 

юридичного значення 
не має і не 

спричиняєвиникнення 
адміністративно-

правових відносин 



Участь публічної адміністрації 

прямі (адміністративні) механізми: інститути:  

• антимонопольного регулювання;  

• регулювання природних монополій;  

• планування та прогнозування економічного 
розвитку;  

• регулювання цін та тарифів;  

• нагляд та контроль за 

господарською діяльністю 
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Держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб'єктів 
господарювання у таких сферах (ч.3 ст. 19 ГКУ): 

збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей суб'єктами 
господарських відносин - за станом і достовірністю бухгалтерського обліку та 
звітності; 
фінансових, кредитних відносин, валютного регулювання та податкових 
відносин - за додержанням суб'єктами господарювання кредитних 
зобов'язань перед державою і розрахункової дисципліни, додержанням 
вимог валютного законодавства, податкової дисципліни; 
цін і ціноутворення - з питань додержання суб'єктами господарювання 
державних цін на продукцію і послуги; 
монополізму та конкуренції - з питань додержання антимонопольно-
конкурентного законодавства; 
земельних відносин - за використанням і охороною земель; водних відносин 
і лісового господарства - за використанням та охороною вод і лісів, 
відтворенням водних ресурсів і лісів; 
виробництва і праці - за безпекою виробництва і праці, додержанням 
законодавства про працю; за пожежною, екологічною, санітарно-гігієнічною 
безпекою; за дотриманням норм і правил, якими встановлено обов'язкові 
вимоги щодо умов здійснення господарської діяльності; 
споживання - за якістю і безпечністю продукції та послуг; 
зовнішньоекономічної діяльності - з питань технологічної, економічної, 
екологічної та соціальної безпеки. 
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ЗУ «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності»  
 державний нагляд (контроль) - діяльність 
уповноважених законом центральних органів 
виконавчої влади, їх територіальних органів, 
державних колегіальних органів, органів 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, 
місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування в межах 
повноважень, передбачених законом, щодо 
виявлення та запобігання порушенням вимог 
законодавства суб'єктами господарювання та 
забезпечення інтересів суспільства, зокрема 
належної якості продукції, робіт та послуг, 
допустимого рівня небезпеки для населення, 
навколишнього природного середовища 
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Участь публічної адміністрації 

Організаційні інструменти 

За звернення суб’єкта господарювання 

реєстрація суб’єктів господарювання;  

ліцензування;  

патентування;  

стандартизація; 

сертифікація 
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Участь публічної адміністрації 
Фінансові механізми 
Ст. 16 ГКУ: Держава може надавати  
дотації суб'єктам господарювання: на підтримку 
виробництва життєво важливих продуктів харчування, на 
виробництво життєво важливих лікарських препаратів та 
засобів реабілітації інвалідів, на імпортні закупівлі окремих 
товарів, послуги транспорту, що забезпечують соціально 
важливі перевезення, а також суб'єктам господарювання, 
що опинилися у критичній соціально-економічній або 
екологічній ситуації, з метою фінансування капітальних 
вкладень на рівні, необхідному для підтримання їх 
діяльності, на цілі технічного розвитку, що дають значний 
економічний ефект, а також в інших випадках, 
передбачених законом. Держава може здійснювати 
компенсації або доплати сільськогосподарським 
товаровиробникам за сільськогосподарську продукцію, що 
реалізується ними державі. 
 14 
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Участь публічної адміністрації 
Фінансові механізми 

• виробнича дотація з бюджету (ст.14.1.16 ПКУ - 
фінансова допомога з боку держави, що надається 
суб’єкту господарювання на безповоротній основі з 
метою зміцнення його фінансово-економічного 
становища та/або для забезпечення виробництва 
товарів, виконання робіт, надання послуг) 

• дотація на створення спеціальних робочих місць для 
безробітних інвалідів (Постанов КМУ «Про 
реалізацію статті 18-1 Закону України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні» за рахунок 
коштів Фонду соціального захисту інвалідів 

• податкові пільги 
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Публічна адміністрація 

Публічне управління 

Публічне адміністрування 



В. Авер’янов: це сукупність 
органів виконавчої влади та 
органів самоврядування, що 
підпорядковані політичній владі, 
забезпечують виконання закону 
та здійснюють інші публічно-
управлінські функції 
В. Колпаков: діяльність суб’єкта 
публічної адміністрації, що 
спрямована на виконання 
владних повноважень публічного 
змісту і яка використовує засоби 
управління, надання 
адміністративних послуг, участь у 
відносинах відповідальності 
суб’єктів публічної адміністрації, 
застосування заходів впливу за 
порушення правил, встановлених 
публічною адміністрацією 
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О. Амосов та Н. Гавкалова: публічне 
адміністрування – це сукупність 
безпосередньої взаємодії громадян, 
державного та неурядового 
секторів; це планування, управління 
загальними справами міста чи 
регіону; це відносини, які 
охоплюють офіційні інституції, 
неформальні домовленості й 
пов’язані із синтезованим 
(людським, інтелектуальним, 
соціальним) капіталом громадян, а 
тому є невіддільними від архетипів 
демократії 

Публічне адміністрування  



• Мельник Р.С. 
публічним 
управлінням є 
зовнішньо орієнтована 
діяльність 
уповноважених 
суб’єктів, пов’язана з 
реалізацією 
політичних рішень та 
впровадженням у 
життя положень 
Конституції та законів 
України.  
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• О. Оболенський:  
поняття «публічне 
управління» 
зорієнтоване на 
реалізацію публічних 
(загальних) інтересів і 
включає такі складові, 
як державне 
управління (суб'єктом 
є органи державної 
влади) і громадське 
управління (суб'єктом 
є громадські 
інституції).  

Публічне управління 
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Публічне 
управління 

Публічне 
адміністру

вання 



Принципи ПА в сфері 
господарювання 

• Верховенство права 

• Об’єктивність 

• Пропорційність 

• Службова співпраця 

• «Єдине вікно» 

•  Ефективність 

•  Пріоритет державної політики 

• Системний підхід та ін. 

• «мовчазна згода» 
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Дякую за увагу! 
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