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Тема: Поняття, структура та джерела підприємницького права  

Мета: охарактеризувати поняття, структура та джерела підприємницького права; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до  

спеціальності та правову культуру 

Хід уроку: 

      Правове регулювання підприємницьких відносин має давню історію і сягає корінням в 

часи торговельного права Древнього Риму. В європейських державах воно почало 

відроджуватись ще в кінці Середніх віків. Дещо пізніше, у зв’язку зі становленням 

товарного виробництва та міжнародної торгівлі в Європі, особливо – у Франції, Італії, 

Німеччині, інших державах виникла необхідність прийняття спеціальних норм правового 

регулювання торгівельної діяльності (торговельне право). Згодом поряд з торгівлею почали 

розвиватись й інші види господарської діяльності – промисловість, банківська діяльність, 

страхування, перевезення, які також охоплювались нормами торгового права. Поступово ця 

галузь права стала регулювати майже всі види господарської діяльності, але традиційне 

найменування «торговельне право» у вказаних та інших країнах збереглося. 

    У сучасній вітчизняній юридичній науці підприємницьке право розглядається як галузь 

права, як наука та як навчальна дисципліна. Підприємницьке право як галузь національного 

права України – це сукупність юридичних норм, які регулюють відносини різних суб’єктів 

підприємницької діяльності (далі – СПД) між собою з приводу отримання прибутку, а також 

з органами держави та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами. 

Підприємницьке право як навчальна дисципліна – це сукупність знань про правове 

регулювання підприємницької діяльності та використання відповідних правових норм у 

практиці підприємництва. 

    Предметом регулювання підприємницького права є правовідносини, що виникають між 

різними суб’єктами підприємницької діяльності. Сутність підприємницької діяльності 

доцільно розкривати через аналіз її співвідношення з поняттям «господарська діяльність».  

     Вперше законодавче (легальне) визначення поняття «господарська діяльність» було 

закріплено у Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» ще у 1991 р. 

Відповідно до ст. 1 цього Закону України, «господарська діяльність – будь-яка діяльність, 

в тому числі підприємницька, пов’язана з виробництвом і обміном матеріальних та 

нематеріальних благ, що виступають у формі товару».  

     Згодом, у прийнятому Господарському кодексі України (далі – ГК України) це поняття 

було уточнене щодо кола суб’єктів, які здійснюють господарську діяльність. Так, 

відповідно до ст. 3 ГК України, під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється 

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. 

   Вітчизняний законодавець розмежовує два основні види господарської діяльності: 

некомерційна господарська діяльність та підприємництво. Відповідно до ч.2 ст. 3 ГК 

України господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і 

соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти 

підприємництва — підприємцями. У ст. 42 ГК України сформульоване таке визначення 

підприємницької діяльності: це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 

господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з 

метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.  

     Підприємницьку діяльність можна класифікувати за різними критеріями. Одна з 

найбільш розгорнутих класифікацій типів підприємницької діяльності запропонована В. 



Терешкіним. Так, за суб'єктом здійснення вона поділяється на індивідуальну 

підприємницьку діяльність громадян та підприємницьку діяльність юридичних осіб. 

    За параметром юридичного статусу носія розрізняється підприємництво, що 

здійснюється власником, і підприємництво на основі делегованих власником повноважень. 

   За фазами виробничого циклу виділяється виробниче, комерційне та фінансове 

підприємництво, а за критерієм масштабу підприємництва – такі його різновиди, як мале, 

середнє та велике. 

   За ступенем новизни, наявності творчого елементу пропонується розрізняти інноваційне 

(новаторське), імітаційне (як ініціативне запозичення нововведень) та рутинне 

(репродуктивне) підприємництво. 

   Належне розмежування підприємницької діяльності від інших видів господарської 

діяльності вимагає виокремити такі її ознаки:  

   1. Підприємництво є самостійною діяльністю. Це означає, що, по-перше, підприємництво 

в Україні може здійснюватися в будь-яких організаційних формах, визначених законами 

України, на вибір підприємця (ст. 45 ГК України). При цьому фізичні особи мають 

можливість зареєструватись як суб’єкти підприємницької діяльності і провадити таку 

діяльність без створення юридичної особи. По-друге, зважаючи на передбачений ч. 1 ст. 44 

ГК України принцип вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності, 

підприємці мають право здійснювати самостійно будь-яку діяльність відповідно до потреб 

ринку, на власний розсуд приймаючи відповідні рішення, що не суперечать законодавству. 

    2. Підприємницька діяльність завжди – ініціативна діяльність. Тобто, зайняття такою 

діяльністю є добровільним вчинком. Жоден державний орган, недержавна організація, 

посадова особа не можуть примусити до зайняття підприємницькою діяльністю. Проте це 

не означає, що особа не може бути примушена до виконання добровільно взятих на себе 

зобов’язань (напр., за договором, укладеним в процесі провадження підприємницької 

діяльності) або зобов’язань, що передбачені державою і випливають зі здійснення особою 

підприємницької діяльності (наприклад, зобов’язань зі сплати податків). 

    3. Підприємництво є систематичною діяльністю. Проте чітких кількісних критеріїв 

систематичності (тобто, скільки разів потрібно зайнятися діяльністю для того, щоб вона 

вважалася підприємницькою) законодавством не встановлено. До набрання чинності 

Податковим кодексом України в літературі висловлювалась думка про застосування в 

цьому разі Декрету КМ України від 17 березня 1993 р. «Про податок на промисел», за 

змістом ст. 1 якого систематичним вважався продаж вироблених, перероблених та куплених 

продукції, речей, товарів, який здійснювався більше чотирьох разів протягом календарного 

року. 

   4. Підприємницька діяльність є діяльністю на власний ризик. Це означає, що за 

порушення договірних зобов’язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, 

вимог до якості продукції та інших правил здійснення підприємницької діяльності суб’єкти 

такої діяльності самостійно несуть відповідальність, передбачену законодавством України. 

Тобто, суб’єкт підприємницької діяльності бере на себе як позитивні, так і негативні 

наслідки своєї підприємницької діяльності. Це визначається нормами Цивільного кодексу 

України (далі – ЦК України), що встановлюють самостійну відповідальність фізичної особи 

– суб’єкта підприємницької діяльності (ст. 52) та юридичної особи (ст. 96) за 

зобов’язаннями, пов’язаними з їх підприємницькою діяльністю.  

    5. Підприємницька діяльність здійснюється суб’єктами господарювання, які 

зареєстровані як підприємці. Іншими словами, підприємницька діяльність провадиться 

фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької 

діяльності у порядку, встановленому законодавством. Це означає, що підприємницькою 



діяльністю можуть займатися як юридичні, так і фізичні особи, які набули статусу суб’єкта 

підприємницької діяльності. 

   6. Внаслідок підприємницької діяльності досягаються економічні й соціальні результати. 

Підприємницька діяльність суттєво впливає на розвиток економіки і соціальної сфери.   

    Таким чином, підприємницька діяльність є одним з видів господарської діяльності. 

Підприємницька діяльність – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 

господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з 

метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Саме 

підприємницька діяльність є предметом регулювання підприємницького права. 

 

Питання для самоперевірки:  

1. Дайте визначеня підприємницькому праву як галузі національного права України. 

2. Що є предметом регулювання підприємницького права? 

3. На які критерії можна класифікувати підприємницьку діяльність? 

 

Домашнє завдання: дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми  

Рекомендована література: Корнєєв Ю.В. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Іванова Є. П. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Підприємницьке право: Підручник /Старцев О. В. та ін.-К.: Либідь, 

2016. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер за номером: 093-74-98-200, але не пізніше 20:00 
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