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Тема: Значущість основ підприємницького права  у професійному спрямуванні 

Мета: охарактеризувати значущість основ підприємницького права  у професійному 

спрямуванні; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; 

виховувати повагу до  спеціальності та правову культуру 

Хід уроку: 

     Створення правових умов для розвитку підприємництва, чітке і всебічне визначення в 

законодавстві підприємницької діяльності, поєднання приватних і публічних інтересів 

може бути значною мірою досягнуто в комплексному кодифікованому законодавчому акті, 

що має бути визначальним в галузі законодавства про підприємництво. 

     Важко визнати підприємницьке право виключно приватним, оскільки воно містить 

публічно-правові норми. Воно поєднує. Нерозривно пов’язані приватні і публічно-правові 

(зокрема, адміністративно-правові) норми. Без публічних норм не можуть бути реалізовані 

приватні норми і задоволені приватні інтереси. Також слід враховувати думку, що 

підприємницьке право є найважливішою складовою частиною господарського права, яке 

створює законодавчу основу функціонування підприємців та розвитку підприємництва. 

    Держава сприяє розвиткові  відносин у сфері підприємництва шляхом державного 

регулювання підприємницької діяльності. Тому в регулюванні відносин у сфері 

підприємництва визначне місце посідають норми публічного права (у тому числі норми 

адміністративного, фінансового права) що встановлюють адміністративно-правові методи. 

    Підприємницьке право відрізняється від інших тим, що це комплексна галузь, в якій 

узгоджуються  норми різноманітних галузей права з метою їх спільного застосування у 

сфері підприємництва. Формування і поява такої комплексної галузі є одним з проявів 

найважливішої тенденції, що посилюється в розвитку права, утворення численних 

підрозділів комплексного характеру. 

    Це свідчить про те, що в сучасних умовах нарівні із традиційно галузевим регулюванням 

діє комплексне регулювання суспільних відносин. Іншими словами, відокремлення 

підприємницького права як правової спільності спричинене своєрідністю функцій, що 

здійснюються цією ланкою правової системи. Підприємницьке право слід вважати галуззю 

вторинної структури, яку не можуть характеризувати ті системотворні ознаки, що властиві 

первинній структурі (традиційному поділу на галузі права), а саме єдиний предмет і метод 

регулювання. 

    Так, підприємницьке право  регулює два види різнорідних відносин, деякі з них 

складаються сфері державного регулювання підприємницької діяльності, забезпечення 

реалізації права на цю діяльність державними органами (у сфері управління), а інші - у сфері 

товарно-грошових відносин щодо реалізації права на підприємницьку діяльність її 

суб’єктами. 

     Розглядаючи питання про місце підприємницького права в системі права, не можна не 

торкнутися питання про співвідношення підприємницького права і цивільного права. У 

звичайному вигляді співвідношення  норм цивільного права (як традиційної галузі) і 

підприємницького права (як комплексної структури) можна охарактеризувати як 

співвідношення звичайного і специфічного. 

    У підприємницькому праві є низка специфічних норм, що виходять за межі цивільного 

права (наприклад, норми, що регулюють державну реєстрацію, ліцензування 

підприємницької діяльності), оскільки традиційно галузеве регулювання цивільного права 

розраховане на облік особливостей майнових відносин, але не може враховувати специфіку 

реалізації підприємницької діяльності у сфері управління. Однак ці самі норми органічно 



входять у підприємницьке право як комплексне утворення, оскільки воно здійснює 

регулювання не тільки майнових, а й управлінських відносин у сфері підприємництва. 

    Норми підприємницького права неоднорідні, але єдине цільове спрямування формує їх в 

єдину правову спільність, відокремлену сукупність правових норм. Отже, підприємницьке 

право як галузь права - це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, 

що виникають у процесі реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність. 

    Підприємницьке право як галузь науки - це сукупність наукових знань про 

підприємницьке право, підприємницьке законодавство, та практику його застосування. 

 

Питання для самоперевірки:  

1. Чим  підприємницьке право відрізняється від інших галузей права? 

2. Які види різнорідних відносин регулює підприємницьке право ? 

 

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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