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     У нинішніх умовах особливо зростає роль договору як універсальної та 

найдоцільнішої форми опосередкування товарно-грошових відносин. У 
процесах роздержавлення і приватизації господарському договору належить 
чільне місце серед форм, які використовуються для подолання монополії 
державної власності (купівля-продаж державного майна через аукціони, 
конкурси, біржі тощо). Проаналізувавши загальні положення господарських 
договорів в Україні, слід відмітити, що важливим їх недоліком виступає 
недосконале законодавство, а саме Господарський кодекс України, який не надає 
загального визначення господарського договору. Необхідно, в першу чергу для 
врегулювання цієї прогалини, ввести до господарського кодексу термін 
«господарський договір». Слід відмітити, що не існує універсальної моделі 
договору, що визначала б положення, які мають міститись у договорі. 

Багато суб’єктів господарювання не звертають уваги на розділ про права та 
обов’язки сторін і не включають його до договору, що в результаті призводить 
до спірних питань. законодавство не регламентує, з яких саме розділів має 
складатись господарський договір, тому сторони, укладаючи його, мають 
обов’язково передбачити якомога більше умов його виконання. адже саме ці 
аспекти допоможуть уникнути багатьох проблем під час тлумачення та 
виконання умов договору. Безумовно, що на перший план також повинні 
виходити юридична грамотність і правова свідомість учасників договірного 
процесу. При укладанні, виконанні договорів їх сторонам слід дотримуватись 
принципу справедливого партнерства, не допускати обмеження прав та інтересів 
контрагента.  

Встановлювані в договорах права і обов’язки повинні відповідати чинному 
законодавству, забезпечувати поєднання інтересів сторін і не суперечити 
інтересам держави. Враховуючи те, що в сучасних умовах функціонують 
суб’єкти господарювання різних форм власності та організаційно-правових 
форм (приватні, державні, комунальні, фермерські, акціонерні, кооперативні та 
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ін.), слід розробити положення про порядок укладання, зміни, припинення 
договорів. 

Таким чином, класифікація господарських договорів виражає їх систему 
залежно від підстави їх виникнення у ролі і встановленні господарських зв'язків, 
порядку укладання, становища сторін, тривалості застосування у сфері 
господарської діяльності тощо. Класифікуються вони за ознаками цивільно - 
правових договорів із врахуванням особливостей, передбачених господарським 
законодавством, тому їх поділ можна проводити за різними критеріями. За 
суб'єктним складом: двосторонні (поставка продукції, купівля-продаж); 
багатосторонні договори (договір лізингу, перевезення вантажу).  

Колізії між загальними положеннями Господарського кодексу України про 
договори, зобов'язання та відповідальність, з одного боку, і положеннями 
Цивільного кодексу про окремі види договорів - з другого, є окремим, складним 
видом колізій між названими законодавчими актами. Проте він не досліджувався 
теоретично, що, зрештою, і зумовило відсутність відповідних наукових 
рекомендацій.  

За таких умов господарські суди почали фактично вирішувати подібні колізії 
без опори на наукове підґрунтя. Відповідно, звернення до проблеми наукових 
основ і способів вирішення вказаних колізій є достатньо актуальним. Викладене 
дає підстави стверджувати, що між правовими нормами, встановленими 
загальними положеннями Господарського кодексу про договори, зобов'язання та 
відповідальність, з одного боку, і правовими нормами, що містяться в 
Цивільному кодексі про окремі види зобов'язань – з другого, існує декілька видів 
колізій. Вони не можуть вирішуватися за допомогою правила «lex spesialis 
degorat lex generali», а потребують іншого, адекватного методологічного 
інструментарію.  

Цей факт має враховуватися господарськими судами під час тлумачення та 
застосування правових норм, установлених загальними положеннями 
Господарського кодексу про договори, зобов'язання та відповідальність і 
положеннями Цивільного кодексу про окремі види зобов'язань. Подальші 
дослідження цієї проблеми повинні здійснюватися шляхом розширення 
емпіричної бази, виявлення всього спектра колізій між правовими нормами, що 
містяться в Господарському та Цивільному кодексах, задля уточнення наявних 
висновків і приведення практики правозастосування у відповідність до норм, 
встановлених згаданими документами. 


